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RESUMO 

A norma brasileira de contabilidade NBC ITG 2003 que especifica os processos de avaliação, 

registro e estruturação das demonstrações contábeis em entidades profissionais de entidades 

desportivas regularizou o registro de atletas profissionais e amadores de clubes de futebol de 

forma a atender aos princípios contábeis e possibilitar a evidenciação das informações e, 

como consequência, o disclosure. Buscou-se, neste estudo descritivo, identificar a aderência 

dos clubes brasileiros de futebol ao tratamento previsto pela NBC ITG 2003, em relação ao 

registro de seus atletas e sua evidenciação nas demonstrações contábeis do exercício social de 

2013. Por meio da análise documental das demonstrações contábeis dos vinte clubes 

integrantes da primeira divisão do futebol brasileiro em 2013, e tendo como matriz uma 

planilha com seis critérios distintos do tratamento contábil definido na norma, constatou-se 

que o São Paulo Futebol Clube registra e evidencia, da forma determinada pela NBC ITG 

2003, quinze de dezesseis aspectos analisados, sendo a entidade com maior grau de aderência 

à norma. Em relação ao registro de atletas profissionais e amadores, além da entidade 

desportiva São Paulo Futebol Clube, também, o Santos, Flamengo e Grêmio atendem de 

forma efetiva aos requisitos legais quando comparados aos demais clubes. Relativamente à 

evolução na evidenciação contábil exigida, em decorrência da NBC ITG 2003, em relação a 

estudos anteriores, constatou-se relevante aumento no nível de atendimento e evidenciação de 

informações. 

 

Palavras-chave: NBC ITG 2003; Entidades desportivas; Demonstrações contábeis; 

Evidenciação. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado futebolístico tem influência significativa na economia brasileira, visto 

oferecer diversas oportunidades de negócios aos clubes, pelo fato de possuir consumidores 

torcedores ávidos pelos produtos de seus clubes (REZENDE; CUSTÓDIO, 2012). 

Considerado como uma paixão nacional, o futebol, além de atividade recreativa e amadora é, 

também, um negócio que movimenta em todo o mundo, anualmente, cifras milionárias 

(REZENDE; DALMÁCIO; SALGADO; 2010). 

Dado o volume de recursos financeiros movimentados, é natural que haja tributação 

sobre estas cifras. Estudo publicado em 2013, sobre o endividamento tributário dos 24 

maiores clubes de futebol brasileiros, relata um endividamento total de R$ 4,75 bilhões em 

2012, frente aos R$ 4,07 bilhões de 2011, confirmando uma evolução de 17% (BDO RCS, 

2013). Entre outras, a evolução nos níveis de endividamento, é uma das motivações que 

levaram o Estado a tornar mais rígido o controle sobre os clubes de futebol, e 

consequentemente, obrigá-los a apresentar evidenciação contábil que contemplem as 

características qualitativas da informação contábil (CPC, 2011). 

Como as atividades desportivas resultam em uma fonte de recursos importante para o 

país, dada a tributação incidente sobre as receitas geradas, torna-se indispensável a 

evidenciação correta dessas informações, de acordo com a legislação vigente. Ademais, diante 

da importância dos investimentos realizados no setor esportivo, dos gastos com a formação de 

atletas e dos contratos milionários, entre outros fatores, é crescente a busca de informações 

sobre a gestão das entidades desportivas, principalmente em relação ao ativo mais precioso 

dos clubes de futebol, na forma como Silva et al. (2009) refere-se aos atletas. 

A contabilização e evidenciação devem, portanto, serem padronizadas de acordo com 

a legislação vigente para permitir sua comparabilidade, confiabilidade e compreensibilidade, 

quando analisadas pelos usuários das informações contábeis dessas entidades (CPC, 2011; 

PRADO; MOREIRA, 2014), e têm sido temas de estudos recentes publicados. Destacam-se 

os trabalhos de Alves, Behr e Raimundini (2012), Rezende e Custódio (2012) e Prado e 

Moreira (2014), que tiveram como objetivos, investigações acerca das práticas contábeis dos 

clubes de futebol brasileiros. 

Alves, Behr e Raimundini (2012), em estudo de caso no clube de futebol Grêmio, 

destacam problemas gerais na evidenciação das demonstrações contábeis. Os gestores dessa 

entidade elaboraram suas demonstrações de acordo com a norma técnica brasileira de 

contabilidade (NBC T) 10.13, legislação vigente no ano de publicação das demonstrações, 

porém não evidenciou todas as informações exigidas pela norma nas demonstrações 

contábeis. 

No estudo de Rezende e Custódio (2012) constataram-se problemas nos clubes em 

atender a legislação vigente à época (NBC T 10.13) em relação à contabilização de atletas. 

“[...] para cada um dos itens de análise apresentados, os clubes não detalharam as informações 

suficientemente para preencher os requisitos da norma, salvo exceções” (REZENDE; 

CUSTÓDIO; 2012, p. 243) prejudicando a comparabilidade das informações e a tomada de 

decisão por parte dos usuários. 

Prado e Moreira (2014) analisaram clubes da primeira divisão do Campeonato 

Brasileiro de 2012, quanto ao registro de atletas com base na NBC T 10.13. Os resultados do 

estudo também indicam problemas de divulgação das informações pelos clubes em relação às 

exigências da NBC T, como omissões, contabilização e evidenciação incorretas por parte de 

parcela representativa de sua amostra. 

Os estudos supracitados foram elaborados observando a NBC T 10.13, que prevaleceu 

como legislação, para elaboração e divulgação das demonstrações de entidades desportivas 

até 2012. Contudo, a partir de 2013, entrou em vigor a NBC ITG 2003 - Entidade Desportiva 

Profissional, norma exclusiva para as entidades desportivas que especifica o tratamento 



 

contábil a ser adotado por essas instituições, sendo que no momento da realização da presente 

investigação não se confirmaram estudos que analisassem as demonstrações dos clubes 

conforme preconizado por esta norma. 

Diante do exposto, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: O tratamento 

previsto pela NBC ITG 2003 foi adotado, em sua íntegra, pelos clubes de futebol quanto ao 

registro e evidenciação, relacionados a atletas profissionais e amadores, em suas 

demonstrações contábeis do exercício social de 2013? O estudo tem como objetivo geral 

identificar a aderência dos clubes brasileiros de futebol ao tratamento previsto pela NBC ITG 

2003, em relação ao registro de atletas profissionais e amadores e sua evidenciação, nas 

demonstrações contábeis do exercício social de 2013. 

Espera-se que este estudo evidencie, de forma elucidativa, se as demonstrações 

contábeis dos clubes de futebol atendem ao disposto na legislação vigente e, ainda a 

verificação ou não da evolução na evidenciação contábil exigida, com essa normatização, em 

relação a estudos anteriores. 

Os resultados contribuem às discussões relacionadas à necessidade do aumento da 

transparência na gestão de entidades desportivas, que Rezende e Custódio (2012, p. 230) 

alegam ser um objetivo do Poder Público desenvolvido sob a forma de “diversas ações para 

mitigar e/ou diminuir o nível de amadorismo na gestão esportiva brasileira”. 

O artigo está organizado em cinco seções. Esta primeira seção apresenta o contexto da 

pesquisa e objetivo do estudo. Na segunda seção apresentam-se os fundamentos teóricos. Os 

procedimentos metodológicos são apresentados na terceira seção. Por fim, na quarta e quinta 

seções encontram-se a análise de dados e as considerações finais, respectivamente. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção discorre-se sobre a legislação aplicável às entidades desportivas 

profissionais e apresenta-se breve discussões sobre ativo intangível, que caracterizam as 

operações relacionadas à atletas de futebol, e sua evidenciação contábil. Evidenciam-se, 

ainda, estudos que discutem as questões de contabilização e evidenciação de ativos em 

entidades desportivas. 

 

2.1 Legislação aplicável às entidades desportivas profissionais 

A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em 

contrato especial de trabalho desportivo, firmado com entidade de prática desportiva. É 

considerada formadora de atleta a entidade de prática desportiva que, de acordo com 

(SOARES, 2007), fornecer aos atletas programas de treinamento nas categorias de base e 

complementação individual e satisfaça cumulativamente requisitos como inscrição do atleta 

em sua respectiva entidade regional de administração do desporto; inscrição do atleta em 

competições oficiais, manter alojamento e instalações desportivas adequadas; ajustar o tempo 

destinado à formação técnico-desportiva ao currículo escolar do atleta em formação, dentre 

outros. 

Como forma de regular as atividades das entidades desportivas foram sancionadas leis 

como a Lei nº 6.354, que em 1976 instituiu o passe no Brasil. As disposições definiam um 

modelo de vínculo contratual entre o atleta e clube (BRASIL, 1976). 

A Lei nº 8.672/93, conhecida como Lei Zico, definiu uma regulamentação às novas 

formas comerciais no futebol, determinou a participação do setor nas loterias, revogou a Lei 

nº 6.354/76, popularmente conhecida como lei do passe, e apresentou uma alternativa de 

vínculo contratual aos atletas profissionais, além de ter redefinido os mecanismos 

fiscalizadores, assim como a manutenção da autonomia de entidades esportivas e assegurou 

sua representatividade nos órgãos competentes. (BRASIL, 1993; ALMEIDA, 2007). 



 

Outra legislação a Lei nº 9.615/98, também conhecida como Lei Pelé, inseriu temas 

polêmicos às discussões no âmbito desportivo: a transformação dos clubes em empresas e a 

extinção gradual do passe (BRASIL, 1998). A partir de então, os jogadores de futebol têm 

seus direitos garantidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Em seguida, 

mudanças foram introduzidas pela Lei nº 9.981/00 e Lei nº 10.672/03, estabelecendo que 

apenas a entidade de prática esportiva formadora do atleta que, comprovadamente, firmasse o 

primeiro contrato de trabalho com o atleta teria direito de exigir indenização de formação e 

promoção (BRASIL; 2000, 2003). 

Uma vez que a legislação adstrita às entidades desportivas foi se alterando, na 

tentativa de regulamentar as práticas esportivas, as entidades foram exigidas quanto à 

evidenciação de suas negociações por meio da divulgação de informações contábeis aos seus 

diversos usuários. Desde 1998, com a Lei Pelé, determinou-se a obrigatoriedade da 

elaboração das demonstrações financeiras dos clubes de futebol, em consonância aos padrões 

estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

Em 2004, o Conselho Federal de Contabilidade instituiu a NBC T 10.13 – Dos 

Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Desportivas Profissionais, que definiu a forma 

de contabilização dos atletas formados pelo próprio clube, quando estes são transferidos da 

categoria de amadores para profissionais. Contabilmente tal fato seria registrado no ativo 

intangível em contas específicas para atletas contratados. 

A mais recente legislação que trata da contabilização de atletas data de janeiro de 

2013, aprovada na forma da NBC ITG 2003. Essa lei estabelece critérios e procedimentos 

específicos de avaliação, de registros contábeis e de estruturação das demonstrações contábeis 

das entidades desportivas profissionais e as entidades ligadas à exploração da atividade 

desportiva profissional e não profissional. A mudança de maior relevância em comparação à 

NBC T 10.13, refere-se aos registros de aquisição e formação de atletas, e ao registro de 

amortização dos contratos, que migraram do imobilizado para a conta intangível. 

 

2.2 Ativo intangível e sua evidenciação 

No contexto de lei em que a norma NBC ITG 2003 foi aprovada, as leis previam o 

registro dos atletas profissionais e em formação no imobilizado e ou no intangível. Intangível, 

conforme explica Iudícibus (2010, p. 203) é “um ativo de capital que não tem existência 

física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que antecipadamente sua posse confere 

ao proprietário”. 

Os clubes de futebol, de acordo com Alves, Behr e Raimundini (2012, p. 14) “são 

empresas que movimentam grandes valores, maior parte deles provenientes de recursos 

intangíveis, que são os atletas e suas habilidades”. Conforme argumentam Prado e Moreira 

(2014, p. 2) “É notória a evolução exponencial do volume de recursos movimentados no 

mercado futebolístico, o que tem atraído a atenção de diversos stakeholders (grupos de 

usuários interessados nas operações e resultados da entidade), como investidores, governo, 

empresários, patrocinadores, imprensa em geral, dentre outros” e, por isso, é cada vez mais 

valorizada a evidenciação de informações que resulta em maior disclosure. 

Como os ativos intangíveis nesse segmento são representativos, a principal 

contribuição da NBC ITG 2003, para os usuários das informações contábeis foi que o registro 

de atletas profissionais e em formação e assuntos diretamente relacionados, como ativo 

intangível, evidencia a natureza específica da operação. 

Segatto e Silva (2015) explicam que o termo evidenciação está relacionado à 

divulgação, sendo que há várias formas de realizar a evidenciação: forma e apresentação das 

demonstrações contábeis; informação entre parênteses; notas explicativas; demonstrativos e 

quadros suplementares; comentários do auditor e relatório da administração, conforme 

visualizado no Quadro 1. Iudícibus (2009) explica que no Brasil prevalece a ideia de que 



 

evidenciação é quase sinônimo de notas explicativas, quando, no entanto, a evidenciação 

principal está contida nos próprios relatórios formais como Balanço Patrimonial, 

Demonstração do Resultado do Exercício e as demais demonstrações exigidas por lei. 

 

 

 

Quadro 1 - Formas de evidenciação 
Formas de evidenciação Objetivos 

1. Forma e apresentação 

das demonstrações 

contábeis 

Deve conter a maior quantidade de evidenciação. A colocação de demonstrações 

em uma forma ou ordem melhora a sua interpretação ajudando a melhorar a 

evidência. 

2. Informação entre 

parênteses 

Apresentam maiores esclarecimentos sobre um título de um grupo ou um critério de 

avaliação utilizado. Por serem feitos entre parênteses essas explicações devem ser 

curtas. 

3. Notas explicativas A finalidade é evidenciar informação que não pode ser apresentada ao longo dos 

demonstrativos contábeis. Podem ser utilizadas também, para apresentar dados 

quantitativos detalhados. 

4. Demonstrativos e 

quadros suplementares. 

Podem apresentar detalhes de itens dos demonstrativos tradicionais, mas que não 

possuem coerência com o texto em si. 

5. Comentários do 

auditor 

Serve como fonte adicional de disclosure, para a informação relevante por vários 

métodos contábeis diversos, efeitos relevantes por termos mudados de um princípio 

geralmente aceito para outro, diferença de opinião entre o auditor e o cliente, em 

relação aos métodos contábeis utilizados nos relatórios. 

6. Relatório da 

administração 

Demonstra informações de caráter não financeiro que afetam a operação da 

empresa. 

Fonte: Adaptado de Iudícibus (2009). 

A evidenciação, na discussão apresentada por Dantas (2013), significa não apenas 

divulgar, mas divulgar com qualidade, oportunidade e clareza, visto que a transparência 

pretendida com o disclosure somente é possível quando a instituição divulga informações 

qualitativas e quantitativas que possibilitem aos usuários formar uma compreensão das 

atividades desenvolvidas e dos seus riscos, observando os aspectos de tempestividade, 

detalhamento e relevância necessários. Temáticas relativas à evidenciação e disclosure tem 

sido objeto de estudo de autores diversos, inclusive daqueles que pesquisam temáticas 

relacionadas à contabilização de operações relacionadas às entidades desportivas. 

 

2.3 Estudos anteriores 

Com relação às entidades esportivas destacam-se estudos recentes que tratam da 

contabilização e evidenciação em clubes de futebol. Silva et al. (2009) utilizando como 

amostra 39 entidades que participaram das séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2007, 

verificaram que quanto maior o total de receitas recebidas pelo clube maior é o nível de 

evidenciação de suas informações contábeis. 

Rezende, Dalmácio e Salgado (2010) analisaram as demonstrações financeiras 

publicadas dos participantes das séries A, B e C do campeonato brasileiro, no período entre 

2001 e 2007. Foram analisadas as demonstrações financeiras de 35 clubes, numa amostra de 

70 demonstrações revelando que o nível de evidenciação está correlacionado ao tamanho 

econômico dos clubes e que após a inclusão de mecanismos de enforcement (mecanismos 

coercitivos), tem-se observado um incremento no volume de informações publicadas. 

Com o objetivo de comparar as informações divulgadas pelos clubes brasileiros de 

futebol, Rezende e Custódio (2012), estudaram uma amostra composta por demonstrações 

contábeis de onze clubes integrantes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2007. . 

Em seus resultados verificaram que, para cada um dos itens de análise apresentados, os clubes 

não detalharam as informações suficientemente para preencher os requisitos da norma, salvo 



 

exceções. Concluiu-se que persiste o problema da falta de comparabilidade entre as 

demonstrações dos clubes, comprometendo a transparência e dificultando análises e estudos 

sobre o tema. 

Alves, Behr e Raimundini (2012) em estudo de caso no clube Grêmio Football Porto 

Alegrense verificaram as demonstrações contábeis do ano de 2009 e, constataram que embora 

cientes das normas vigentes, seus gestores não divulgam todas as informações que possuem 

nas demonstrações contábeis, por se tratarem de informações que o clube julga estratégicas ao 

seu negócio. 

Em sua pesquisa Prado e Moreira (2014) utilizaram dados secundários no 

desenvolvimento da pesquisa, que são as demonstrações contábeis e suas respectivas notas 

explicativas do exercício social de 2012 dos vinte clubes, concluindo que os clubes de futebol 

brasileiro em sua maioria, adotavam práticas contábeis divergentes entre si e, também, em 

relação à norma vigente. Apenas quatro das vinte equipes cumpriram a legislação, em relação 

ao registro dos atletas profissionais contratados de outros clubes em uma conta específica do 

ativo intangível, as demais contabilizaram em conjunto com os atletas oriundos das categorias 

de base. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo com abordagem quanti-qualitativa classifica-se, quanto aos objetivos, 

como descritiva. Gil (2006, p. 42) assegura que “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre as variáveis”. Pode-se citar como fenômeno ocorrido, a 

maneira como são contabilizadas e evidenciadas as informações referentes aos atletas das 

entidades desportivas. 

Os procedimentos adotados foram de cunho documental e compõem-se de 

demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas relativas ao exercício social de 

2013 dos vinte clubes selecionados como amostra. A amostra, composta por 20 (vinte) clubes 

da primeira divisão do campeonato brasileiro de futebol de 2013 cujas demonstrações 

contábeis foram coletadas em seus respectivos sítios oficiais, com exceção da Associação 

Portuguesa de Desportos que os disponibilizou através do site da Federação Paulista de 

Futebol. Ressalta-se que essas equipes, também, possuem a maior exposição midiática e 

possuem, em sua maioria, as marcas mais valiosas dentre os clubes de futebol do país. 

Para a análise das demonstrações contábeis realizou-se uma apreciação qualitativa 

para verificação da aderência das informações à norma NBC ITG 2003, utilizando-se a matriz 

exposta no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Matriz para análise de dados 
Aspectos analisados Tratamento previsto pela norma NBC ITG 2003 – Entidade Desportiva Profissional 

1. Aquisição de direitos 

contratuais sobre 

atletas, contratação ou 

renovação de contrato. 

1. Os valores pagos a terceiros pela aquisição de direitos contratuais, 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. 

2. Os direitos contratuais sobre atletas registrados no ativo intangível devem ser 

amortizados de acordo com o prazo do contrato. 

2. Recuperação 

econômico-financeira 

No encerramento do exercício, 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 pelo valor não recuperável, suportada por documentação própria. 

3. Multa rescisória 
1. A multa contratual (rescisória) recebida pela liberação do atleta deve ser registrada 

em conta específica de receita operacional do exercício. 



 

2. Outras multas impostas ao atleta, recebidas pela entidade, devem ser registradas 

em conta específica de receita operacional do exercício. 

4. Antecipação 

contratual 

O valor pago ao atleta deve ser registrado no ativo, de conformidade com o contrato, 

em conta específica, e apropriada ao resultado pelo regime de competência. 

5. Cessão temporária 

de direitos profissionais 

1. Os gastos com a utilização de atletas, mediante cessão temporária, devem ser 

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. 

2. As receitas obtidas pela cessão definitiva devem ser registradas como receita 

operacional. Os custos ainda não amortizados quando da cessão devem ser 

registrados como despesas operacionais. 

6. Formação de atletas 

1. Composição dos gastos diretamente relacionados com a formação do atleta com 

base mensal e regime de competência, por tipo (alojamento, alimentação, transporte, 

educação, vestuário, comissão técnica etc.), devendo ser apropriados os gastos 

diretamente relacionados com a formação do atleta com base mensal e regime de 

competência, por categoria (infantil, juvenil, juniores). 

2. Emissão de relatório mensal de apropriação de gastos para o resultado e para o 

intangível. 

3. As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas que 

contenham, pelo menos, as seguintes informações: 

(a) gastos com a formação de atletas, registrados no ativo intangível e montante 

amortizado constante do resultado no exercício; 

(b) composição dos direitos sobre os atletas, registrados no ativo intangível com a 

segregação do valor correspondente a gasto e amortização; 

(c) receitas obtidas por atleta e os seus correspondentes gastos com a negociação e a 

liberação, devendo divulgar-se os % de participação da entidade na negociação; 

(d) devem ser divulgados 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 profissional; 

(g) contingências ativas e passivas de natureza tributária, previdenciária, trabalhista, 

cível e assemelhadas; 

(h) seguros contratados para os atletas profissionais e demais ativos da entidade. 

Fonte: Adaptado de NBC ITG 2003 (CFC, 2013). 

 

A amostra foi composta pelos clubes a seguir: Associação Atlética Ponte Preta e 

Associação Portuguesa de Desportos, Botafogo de Futebol e Regatas, Clube Atlético Mineiro, 

Clube Atlético Paranaense, Clube Náutico Capibaribe, Clube de Regatas do Flamengo, Clube 

de Regatas Vasco da Gama, Coritiba Foot Ball Club, Criciúma Esporte Clube, Cruzeiro 

Esporte Clube, Esporte Clube Bahia, Fluminense Football Club, Goiás Esporte Clube, Grêmio 

Foot ball Porto Alegrense, Santos Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube, Sport Club 

Internacional, Sport Club Corinthians Paulista, Vitória Futebol Clube. 

Avaliou-se a quantidade de itens que cada clube evidenciou de forma aderente à 

legislação conforme definido nos itens da norma NBC ITG 2013, listando-os em ordem 

decrescente no grau de concordância com a legislação. Os resultados, discutidos na seção 

seguinte e dispostos conforme o grau de aderência serve como um indicador da adoção 

correta à NBC ITG 2013, por parte dos clubes estudados. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

Para verificação da aderência das informações evidenciadas pelos clubes da primeira 

divisão do campeonato brasileiro de futebol de 2013 às determinações da NBC ITG 2003, 

analisou-se individualmente cada um dos aspectos definidos para: 1) aquisição de direitos 

contratuais, contratação ou renovação de contrato de atletas; 2) recuperação econômico-



 

financeira; 3) multa rescisória; 4) antecipação contratual; 5) cessão temporária de direitos 

profissionais; e 6) formação de atletas. 

No Quadro 3 explicitam-se, além dos aspectos definidos conforme a NBC ITG 2003, 

aprovada em 2013, os clubes, os tratamentos adotados por estes e a evidenciação da 

adequação ou não à norma, com exceção do aspecto „formação de atletas‟, cuja discussão e 

apresentação é apresentada de forma individualizada. Para confirmar o grau de aderência à 

norma a cada “Sim” atribuiu-se o número 1 e para cada “Não” o número 0. Para efeitos 

demonstrativos os nomes dos clubes de futebol são apresentados por ordem alfabética. 

Com relação ao primeiro aspecto, a NBC ITG 2003 determina que os valores pagos a 

terceiros pela aquisição de direitos contratuais, contratação ou renovação de contrato, devem 

ser classificados como ativo intangível, em contas específicas, pelo valor efetivamente pago 

ou incorrido. Quanto à questão „o direito contratual é registrado no intangível?‟, dentre as 20 

(vinte) entidades esportivas, 15 (quinze) clubes, registram os gastos incorridos na formação de 

atletas, em conta específica no intangível, como determina a norma. A exceção são os clubes 

Náutico, Portuguesa, Ponte Preta, Vasco e Vitória que registraram no imobilizado os gastos 

pelos valores representativos dos valores efetivamente pagos. O tratamento adotado por 75% 

dos clubes, pertencentes à amostra investigada, estão, portanto aderentes ao tratamento 

preconizado pela norma quanto ao registro no intangível. 

Também, e ainda, em relação ao primeiro aspecto analisado, é determinado que os 

valores relativos aos direitos contratuais sobre atletas, registrados no ativo intangível, devem 

ser amortizados de acordo com o prazo do contrato. A maioria (85%), ou seja, 17 clubes 

registram, em conformidade ao tratamento definido em lei, a amortização dos direitos 

contratuais, em conta específica no intangível. Vasco, Ponte Preta e Vitória registraram tais 

amortizações no imobilizado, de acordo com o prazo do contrato. 

O segundo aspecto, cuja análise é também visualizada no Quadro 3, refere-se à 

possibilidade de recuperação econômico-financeira sobre o valor contábil líquido dos direitos 

de cada atleta, devendo aplicar-se o teste de recuperabilidade, caso constatada que tal 

recuperação, total ou parcial, não se realizará. A perda pelo valor não recuperável, suportada 

por documentação própria, deve, então ser reconhecida e evidenciada. A análise documental 

das demonstrações contábeis evidenciou que os clubes: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, 

Corinthians, Criciúma, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, São Paulo, Santos e Vitória, 

totalizando 60% da amostra, estão em conformidade com a NBC ITG 2003. Os demais 

clubes: Atlético Paranaense, Corinthians, Coritiba, Internacional Náutico, Ponte Preta, 

Portuguesa e Vasco não divulgam quaisquer informações sobre recuperação financeira de 

ativos. 

O registro e evidenciação das multas rescisórias, previstos na NBC ITG 2003, 

resultam em duas situações possíveis. Quanto à multa rescisória recebida pela liberação do 

atleta a mesma deve ser registrada em conta específica de receita operacional do exercício. 

Também, observa-se o mesmo tratamento a outras multas impostas aos atletas. Confirmou-se 

que apenas os clubes Corinthians, Flamengo, Grêmio, Portuguesa e Santos, ou seja, 25% da 

amostra analisada preveem e registram as multas por descumprimento contratual. Os demais 

clubes, 75% da amostra, não divulgam quaisquer informações sobre multas por 

descumprimento contratual e demais multas impostas ao atleta. No Quadro 3 sumarizam-se as 

análises relacionadas a esse aspecto. 

O quarto aspecto refere-se às antecipações contratuais, que se pagas ao atleta, deverão 

ter seus valores registrados no ativo, de conformidade com o contrato, em conta específica, 

apropriadas ao resultado em obediência ao regime de competência. Neste aspecto são 

aderentes os clubes Flamengo e São Paulo, representando 10% da amostra. Os demais clubes, 

conforme a sumarização no Quadro 3, no campo específico à esse aspecto, não divulgam 

quaisquer informações sobre antecipação contratual. 



 

Com relação à cessão temporária de direitos profissionais, os critérios contábeis 

preconizam que os gastos com a utilização de atletas, devem ser registados no resultado como 

despesa pela entidade que realiza o desembolso e como receita operacional na entidade 

cedente dos direitos profissionais, observado o regime de competência. Quando a cessão 

confirmar-se definitiva, as receitas obtidas serão registradas como receita operacional 

enquanto os custos ainda não amortizados, quando da cessão, serão registrados como despesas 

operacionais. 

Constatou-se que 65% das entidades registram os seus gastos com cessão temporária 

de direitos profissionais no resultado, estando aderentes à NBC ITG 2003, como visualizado 

no Quadro 3. Não são aderentes a esse aspecto os clubes Corinthians, Criciúma, Grêmio, 

Náutico, Ponte Preta, Vasco e Vitória. Não divulgam quaisquer informações sobre cessão 

temporária de direitos profissionais os clubes Criciúma, Grêmio, Náutico, Ponte Preta, Vasco 

e Vitória, 30% da amostra. Com relação ao clube Corinthians, os valores a receber 

provenientes de cotas de solidariedade e venda e empréstimos de direitos federativos de 

atletas profissionais são registrados no ativo em contas a receber. 

Quanto 6º aspecto analisado, relacionado à formação dos atletas, conforme exposto na 

matriz para análise dos dados, utilizada como base para análise da aderência aos critérios 

previstos na NBC ITG 2003, já descrita nos procedimentos metodológicos, prevê-se 

tratamentos específicos quanto (i) a composição e apropriação dos gastos relacionados à essa 

rubrica; (ii) a emissão de relatório mensal de apropriação de gastos para o resultado e 

intangível e, ainda, (iii) que as demonstrações contábeis sejam complementadas por notas 

explicativas com informações que priorizem o disclosure. 

Demonstra-se, no Quadro 4, que 70% dos clubes: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, 

Coritiba, Criciúma, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, Internacional, Náutico, 

Santos e São Paulo, dispensam o tratamento contábil previsto em norma, ao registrarem os 

gastos com formação de atletas, no intangível ou como despesa, com base mensal e regime de 

competência, por categoria. A exceção é o clube Atlético Paranaense, que embora registre em 

ativo intangível tais gastos, utilizam o regime de caixa. Também se excetuam Corinthians, 

Ponte Preta, Vasco e Vitória que mantêm os registros com formação de atletas no ativo 

imobilizado. Por fim, o clube Portuguesa registra-os em conta de resultado na medida em que 

ocorrem. 

 

Quadro 4 - Composição e apropriação dos gastos com formação de atletas 
Clubes Tratamento adotado Adequação 

à norma 

Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Coritiba, 

Criciúma, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Goiás, 

Grêmio, Internacional, Náutico, Santos e São Paulo. 

Registro no intangível ou despesa, com 

base mensal e regime de competência, 

por categoria. 

Sim 

Atlético Paranaense Registro no intangível, regime de caixa. Não 

Corinthians, Ponte Preta, Vasco e Vitória Registro no ativo imobilizado em conta 

específica de formação de atletas 
Não 

Portuguesa Registro em conta de resultado na medida 

em que ocorrem. 
Não 

Fonte: Os autores. Dados da pesquisa (2015) 
 

Ainda sobre a formação de atletas, a emissão de relatório mensal de apropriação de 

gastos para o resultado e para o intangível, confirma-se que apenas os clubes Bahia, Botafogo, 

Coritiba, Cruzeiro, Goiás e São Paulo, 20% da amostra, fazem sua evidenciação por meio da 

divulgação mensal da apropriação de gastos com formação de atletas. Os demais clubes não 

divulgam quaisquer informações sobre relatórios mensais e, portanto, não se encontram 

aderentes e adequados à normalização. No Quadro 5 é sintetizada a análise. 

 



 

Quadro 5 - Relatório mensal de apropriação de gastos com formação de atletas 
Clube Tratamento adotado Adequação 

Bahia, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Goiás e São Paulo. Apropriação dos gastos para o 

resultado e para o intangível 
Sim 

Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, 

Criciúma, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, 

Náutico, Ponte Preta, Portuguesa, Santos, Vasco e Vitória. 

Não informa 

Não 

Fonte: Os autores. Dados da pesquisa (2015) 



 

Quadro 3 - Aderência ao tratamento previsto pela NBC ITG 2003 – Entidade Desportiva Profissional 
Entidades Definições legais e tratamento previsto  

f 

1. Aquisição de direitos 

contratuais sobre atletas, 

contratação ou renovação de 

contrato. 

2. Recuperação 

econômico-financeira 
3. Multa rescisória 4. Antecipação contratual 5. Cessão temporária de 

direitos profissionais 

Registro no 

intangível? 
Registro das 

amortizações 

no intangível? 

Reconhecimento da 

perda pelo valor 

recuperável conforme 

documentação própria? 

Registro em conta 

específica de receita 

operacional do 

exercício? 

Registro no ativo e 

apropriação à conta de 

resultado em conformidade 

ao regime de competência? 

Registro dos gastos no 

resultado; receitas como 

receita operacional e custos 

não amortizados como 

despesas operacionais? 
Atlético Mineiro 1* 1 1 0 0 1 4 

Atlético 

Paranaense 
1 1 0 0 0 1 3 

Bahia 1 1 1 0 0 1 4 

Botafogo 1 1 1 0 0 1 4 

Corinthians 1 1 1 1 0 0 4 

Coritiba 1 1 0 0 0 1 3 

Criciúma 1 1 1 0 0 0 3 

Cruzeiro 1 1 0 0 0 1 3 

Flamengo 1 1 1 1 1 1 6 

Fluminense 1 1 1 0 0 1 4 

Goiás 1 1 1 0 0 1 4 

Grêmio 1 1 1 1 0 0 4 

Internacional 1 1 0 0 0 1 3 

Náutico 0** 1 0 0 0 0 1 

Ponte Preta 0 0 0 0 0 0 0 

Portuguesa 0 1 0 1 0 1 3 

Santos 1 1 1 1 0 1 5 

São Paulo 1 1 1 0 1 1 5 

Vasco 0 0 0 0 0 0 0 

Vitória 0 0 1 0 0 0 1 

LEGENDA: * 1 significa SIM. 

 ** 0 significa NÃO. 
Fonte: Os autores. Dados da pesquisa (2015)?). 



 

Em relação à formação de atletas, a NBC ITG 2003 recomenda também que as 

demonstrações contábeis sejam complementadas por notas explicativas com informações que 

priorizem o disclosure, em obediência a oito determinações especificas de forma a detalhar 

dentre outros, gastos com formação de atletas, direitos de atletas, total de atletas vinculados à 

entidade, valores de direitos e obrigações com entidades estrangeiras, como explicitado nas 

alíneas de (a) a (h), no Quadro 2. 

Confirma-se que os clubes, em maior ou menor grau, são aderentes às definições da 

norma. Todavia, entidades como Atlético Paranaense, Corinthians, Ponte Preta, Portuguesa, 

Vasco e Vitória diferem da norma em pelo menos um aspecto, dentre aqueles classificados 

nas letras de (a) a (h) da matriz de critérios para análise. No Quadro 6, na próxima página, 

expõem-se os tratamentos adotados por cada clube de futebol. 

Por fim, na Tabela 1 apresenta-se, em ordem decrescente, o ranqueamento da 

aderência dos clubes à norma estudada, considerando os seis aspectos e o tratamento previsto 

pela norma NBC ITG 2003 – Entidade Desportiva Profissional. A pontuação relativa à 

aderência totaliza 16 (dezesseis) pontos se atendidos todos os aspectos abrangidos pela norma. 

No Quadro 3 os cinco aspectos analisados totalizam 6 pontos, caso a entidade atenda 

de forma positiva a cada um. Quanto ao 6º aspecto, relacionado à evidenciação de 

informações em notas explicativas, a aderência total é representada por 10 (dez) pontos, caso 

a entidade desportiva cumprisse cada uma das exigências/recomendações da NBC ITG 2003. 

Nos quadros 4 e 5, cada resposta „sim‟ à adequação a norma corresponde a 1 ponto. O Quadro 

6, na próxima página, representa a análise de 8 itens ou aspectos avaliados, que estão 

descritos no tratamento previsto pela norma NBC ITG 2003 nas letras de (a) a (h). Assim, já 

que cada item equivale, conforme a metodologia proposta nessa investigação, a 1 ponto, o 

somatório da aderência poderia totalizar até 8 pontos. Explica-se, dessa forma, o total de 16 

pontos para justificar a aderência completa. 

Dentre os 20 (vinte) clubes de futebol, que se constituíram como amostra investigada, 

o São Paulo Futebol Clube apresenta a maior pontuação, como visualizado na Tabela 1, 

revelando aderência à norma superior a todas as demais entidades desportivas. Vasco e 

Vitória são as entidades que menor aderência com menor pontuação dentre todas. 
 

Tabela 1 - Ranqueamento da aderência à NBC ITG 2003 
Clubes Pontuação Porcentagem Ranking 

São Paulo 15 93,75% 1º 

Santos 14 87,50% 2º 

Flamengo 14 87,50% 2º 

Grêmio 13 81,25% 3º 

Bahia 12 75,00% 4º 

Coritiba 12 75,00% 4º 

Cruzeiro 11 68,75% 5º 

Botafogo 11 68,75% 5º 

Goiás 10 62,50% 6º 

Fluminense 10 62,50% 6º 

Criciúma 10 62,50% 6º 

Atlético Paranaense 10 62,50% 6° 

Internacional  9 56,25% 7º 

Atlético Mineiro 7 43,75% 8º 

Corinthians 7 43,75% 8º 

Portuguesa 6 37,50% 9º 

Náutico 6 37,50% 9º 

Ponte Preta 3 18,75% 10º 

Vasco 2 12,50% 11º 

Vitória 2 12,50% 11º 

Fonte: Os autores. Dados da pesquisa (2015). 



 

Quadro 6 - Formação de atletas, registro em notas explicativas 

Clubes Tratamento adotado 
Adequação à norma 

SIM / NÃO f 

Atlético Mineiro 
Registro de gastos com a formação de atletas no ativo intangível e montante amortizado constante do resultado no exercício (a), 

provisão para contingências trabalhistas, cíveis e fiscais (d). 
Sim 2 

Atlético 

Paranaense 

Registro de provisão para contingências judiciais (g), registro de receitas obtidas por atleta e os seus correspondentes gastos com a 

negociação e a liberação (c), composição dos direitos sobre os atletas (b), registrados no ativo intangível com a segregação do valor 

correspondente a gasto e amortização (a), seguros contratados para os atletas profissionais e demais ativos da entidade (h), foram 

divulgados o total de atletas vinculados à entidade na data base das demonstrações contábeis (d), registro de direitos e obrigações 

contratuais não passíveis de registro contábil em relação à atividade desportiva profissional (f). 

Sim 7 

Registro dos gastos com a formação de atletas no intangível, pelo regime de caixa. Não - 

Bahia 

Registro de contingências trabalhistas (g), receitas obtidas por atleta e os seus correspondentes gastos com a negociação e a 

liberação(c), gastos com a formação de atletas (a), registrados no ativo intangível, foram divulgados o total de atletas vinculados à 

entidade na data base das demonstrações contábeis (d), composição dos direitos sobre os atletas, registrados no ativo intangível (b), 

registro de direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro contábil em relação à atividade desportiva profissional (f). 

Sim 6 

Botafogo 

Registro de provisão para contingências tributárias, trabalhistas, cíveis (g); divulgação do total de atletas vinculados à entidade na 

data base das demonstrações contábeis (d), dos gastos com a formação de atletas, registrados no ativo intangível e montante 

amortizado constante do resultado no exercício (a); registro das receitas obtidas por atleta e os seus correspondentes gastos com a 

negociação e a liberação (c), registro composição dos direitos sobre os atletas, registrados no ativo intangível com a segregação do 

valor (b). 

Sim 5 

Corinthians 

Realiza provisões para contingências ativas e passivas de natureza trabalhista e cível (g); registro de direitos e obrigações com 

entidades estrangeiras no resultado do exercício (e), registro de direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro contábil 

em relação à atividade desportiva profissional (f), reconhecimento de valores de direitos e obrigações com entidades estrangeiras 

(e). 

Sim 4 

Registro de gastos com formação de atletas no ativo imobilizado em conta específica. Não - 

Coritiba 

Registro de gastos com a formação de atletas, registrados no ativo intangível e montante amortizado constante do resultado no 

exercício (a), registro de receitas obtidas por meio da negociação de atletas (g), foram divulgados o total de atletas vinculados à 

entidade na data base das demonstrações contábeis (d), contemplando em valores os direitos econômicos individuais de cada atleta 

ou a inexistência de direito econômico (b); provisão para contingências trabalhistas, cíveis (g), registro seguros contratados para os 

atletas profissionais e demais ativos da entidade (h), registro de direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro contábil 

em relação à atividade desportiva profissional (f). 

Sim 7 

Criciúma 

Registro de gastos com a formação de atletas, registrados no ativo intangível e montante amortizado constante do resultado no 

exercício (a), registro da composição dos direitos sobre os atletas, registrados no ativo intangível com a segregação do valor (b), 

foram divulgados o total de atletas vinculados à entidade na data base das demonstrações contábeis, contemplando o percentual de 

direito econômico individual de cada atleta (d), registro de provisão para contingências cíveis e trabalhistas (g) e registro de 

Sim 6 



 

seguros contratados para os atletas profissionais e demais ativos da entidade (h), registro de direitos e obrigações contratuais não 

passíveis de registro contábil em relação à atividade desportiva profissional (f). 

 

Cruzeiro 

Registro de gastos com a formação de atletas, registrados no ativo intangível (a), composição dos direitos sobre os atletas, 

registrados no ativo intangível com a segregação do valor correspondente a gasto por atleta (b), provisão para contingências 

judiciais (g), a entidade mantém seguros em valor suficiente para cobertura de eventuais sinistros (h), foram divulgados o total de 

atletas (d), gastos com a negociação a titulo de cessão temporária (c). 

Sim 6 

Flamengo 

Registro de receitas obtidas por atleta e os seus correspondentes gastos com a negociação e a liberação (c), composição dos direitos 

sobre os atletas, registrados no ativo intangível (b), provisão para contingências tributárias, trabalhistas, cíveis (g), foram 

divulgados 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 (d), registro de seguros contratados para os atletas 

profissionais e demais ativos da entidade (h), registo dos gastos com a formação de atletas, registrados no ativo intangível e 

montante amortizado constante do resultado no exercício (a), registro de direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro 

contábil em relação à atividade desportiva profissional (f). 

Sim 7 

Fluminense 

Registro de gastos com a formação de atletas, registrados no ativo intangível e montante amortizado constante do resultado no 

exercício (a), registro de receitas obtidas por meio da negociação de atletas (c), foram divulgados o total de atletas vinculados à 

entidade na data base das demonstrações contábeis (d), registro de provisão para contingências tributárias, trabalhistas, cíveis (g), 

registro seguros contratados para os atletas profissionais e demais ativos da entidade (h). 

Sim 5 

Goiás 

Registro de provisão para contingências tributárias, trabalhistas, cíveis ( g ), registro de seguros contratados ( h ), os gastos com a 

formação de atletas, registrados no ativo intangível e montante amortizado constante do resultado no exercício ( a ), foram 

divulgados o total de atletas vinculados à entidade na data base das demonstrações contábeis ( d ). 

Sim 4 

Grêmio 

Registro de provisão para contingências tributárias, trabalhistas, cíveis ( g ), composição dos direitos sobre os atletas, registrados no 

ativo intangível ( b ), valores de direitos e obrigações com entidades estrangeiras ( e ), foram contratados seguros ( h ), gastos com a 

formação de atletas, registrados no ativo intangível e montante amortizado constante do resultado no exercício ( a ), receitas obtidas 

por atleta e os seus correspondentes gastos com a negociação e a liberação ( c ), foram divulgados o total de atletas vinculados à 

entidade na data base das demonstrações contábeis ( d ), registro de direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro 

contábil em relação à atividade desportiva profissional ( f ). 

Sim 8 

Internacional 

Registro das 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 ( c ), provisão para contingências trabalhistas, cíveis ( g ), registro de gastos 

com a formação de atletas, registrados no ativo intangível e montante amortizado constante do resultado no exercício ( a ), registro 

valores de direitos e obrigações com entidades estrangeiras ( e ), registro de direitos e obrigações contratuais não passíveis de 

registro contábil em relação à atividade desportiva profissional ( f ). 

Sim 5 

Náutico 

Registro de contingências ( g ), gastos com a formação de atletas, registrados no ativo intangível e montante amortizado constante 

do resultado no exercício ( a ), registro de receitas obtidas por atleta e os seus correspondentes gastos com a negociação e a 

liberação ( c ), registro de direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro contábil em relação à atividade desportiva 

profissional ( f ). 

Sim 4 



 

Ponte Preta 

Registro de provisão para contingências ( g ), receitas obtidas por atleta e os seus correspondentes gastos com a negociação e a 

liberação ( c ), foram divulgados o total de atletas vinculados à entidade na data base das demonstrações contábeis ( d ). 
Sim 3 

Registro no imobilizado em conta específica de formação de atletas e profissionalização dos atletas. Não - 

Portuguesa 

Registro de provisão para contingências trabalhistas e fiscais ( g ), valores de direitos e obrigações com entidades estrangeiras ( e ), 

registro de direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro contábil em relação à atividade desportiva profissional ( f ). 
Sim 3 

Registro de atletas em formação em conta de resultado, registro da composição dos direitos sobre os atletas e registro de receitas 

obtidas por meio da negociação de atletas no ativo circulante. 
Não - 

Santos 

Registro de receitas obtidas por atleta e os seus correspondentes gastos com a negociação e a liberação ( c ), são provisionadas 

contingências ativas e passivas de natureza tributária, trabalhistas, judiciais, cíveis ( g ), registro de valores de direitos e obrigações 

com entidades estrangeiras ( e ), foram divulgados 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 ( d ), 

composição dos direitos sobre os atletas, registrados no ativo intangível ( b ), gastos com a formação de atletas, registrados no ativo 

intangível e montante amortizado constante do resultado no exercício ( a ); seguros contratados para os atletas profissionais e 

demais ativos da entidade ( h ), registro de direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro contábil em relação à 

atividade desportiva profissional ( f ). 

Sim 8 

São Paulo 

Registro de provisão para contingências trabalhistas ( g ), registo dos gastos com a formação de atletas, registrados no ativo 

intangível e montante amortizado constante do resultado no exercício ( a ), registro da composição dos direitos sobre os atletas , 

registrados no ativo intangível com a segregação do valor ( b ), foram divulgados o total de atletas vinculados à entidade na data 

base das demonstrações contábeis, contemplando o percentual de direito econômico individual de cada atleta ( d ), registro receitas 

obtidas por atleta e os seus correspondentes gastos com a negociação e a liberação ( c ), registro de valores de direitos e obrigações 

com entidades estrangeiras  ( e ) e registro de seguros contratados ( h ), registro de direitos e obrigações contratuais não passíveis de 

registro contábil em relação à atividade desportiva profissional ( f ). 

Sim 8 

Vasco 
Registro de provisão para contingências cíveis, trabalhistas e fiscais ( g ) e registro de seguros contratados ( h ). Sim 2 

Registro dos gastos com a formação de atletas, registrados no ativo intangível e no imobilizado. Não - 

Vitória 
Registro de seguros contratados para os atletas profissionais e demais ativos da entidade ( h ) e registro de contingências ( g ). Sim 2 

Registro no imobilizado em conta específica de formação de atletas e profissionalização dos atletas. Não - 

Fonte: Os autores. Dados da pesquisa (2015). 



 

De maneira geral, os resultados sugerem que os clubes tendem a evidenciar as 

informações contábeis acerca de atletas de forma muito distinta à norma NBC ITG 2003, visto 

que em alguns clubes, como Vasco e Vitória, houve a aderência de apenas dois aspectos 

citados na norma e nenhum dos clubes apresentou aderência total à mesma. Vários clubes 

apresentaram menos da metade da pontuação máxima possível. Comparando-se com o estudo 

de Prado e Moreira (2014) os resultados encontrados se mostram bastante semelhantes, com 

baixa aderência à norma e com a ausência de atendimento integral aos itens dispostos na 

legislação vigente. 

Os resultados do clube São Paulo merecem destaque por apresentar, conforme a 

norma, a melhor divulgação das informações para os usuários. Destaca-se também que apenas 

oito dos vinte clubes evidenciaram menos de 50% dos itens corretamente. Apesar de 

evidenciação apresentada nas demonstrações contábeis ainda se mostrar aquém do aceitável, e 

prejudicar o disclosure, comparativamente ao estudo de Prado e Moreira (2014) verifica-se 

relevante melhora no atendimento e evidenciação de informações, pois esses autores 

destacaram que catorze das vinte equipes de sua amostra, evidenciaram menos que 50% dos 

itens corretamente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi identificar a aderência dos clubes brasileiros de futebol ao 

tratamento previsto pela NBC ITG 2003, em relação ao registro de atletas profissionais e 

amadores e sua evidenciação, nas demonstrações contábeis do exercício social de 2013. 

Esperava-se que o estudo evidenciasse, de forma elucidativa, se as demonstrações contábeis 

dos clubes de futebol atendem ao disposto na legislação vigente e, ainda se houve ou não 

evolução na evidenciação contábil exigida, com essa normatização, em relação a estudos 

anteriores. 

Confirmou-se que as entidades desportivas, em sua maioria, visto que doze clubes de 

futebol do total de vinte, divulgam a forma como contabilizam seus atletas atendendo ao que 

está determinado na NBC ITG 2003. Ressalta-se, que nem todos os clubes atendem, na 

íntegra, o que está previsto na NBC T, conforme constatado pelo grau de aderência aos 

critérios analisados. Cada um desses clubes evidenciou mais da metade dos itens, de um total 

de 18 (dezoito) corretamente, evidenciando seu cuidado em atender a norma e propiciar o 

disclosure de suas movimentações. 

Infere-se, portanto, que há aderência dos clubes brasileiros de futebol ao tratamento 

previsto pela NBC ITG 2003, em relação ao registro de atletas profissionais e amadores e sua 

evidenciação, nas demonstrações contábeis do exercício social de 2013, efetivamente foram 

contempladas. O São Paulo Futebol Clube é a entidade que apresenta o maior grau de 

aderência à norma e a divulgação mais completa das informações para os usuários. Tais 

resultados evidenciam uma importante e benéfica mudança em relação à visão dos clubes 

sobre disclosure. 

Em relação ao registro de atletas profissionais e amadores, além do São Paulo, 

Flamengo, Grêmio e Santos, apresentaram os melhores resultados em cumprimento à 

legislação, ao registrar, por exemplo, os atletas profissionais contratados de outros clubes em 

uma conta específica do ativo intangível, conforme legisla a norma contábil para ativos dessa 

natureza. Com relação à evolução na evidenciação contábil exigida, em decorrência da NBC 

ITG 2003, em relação a estudos anteriores, constatou-se relevante aumento no nível de 

atendimento e evidenciação de informações. 

Uma limitação ao estudo é a não identificação dos critérios contábeis utilizados pelas 

entidades desportivas para a elaboração das demonstrações, uma vez que, as informações ora 

não foram claras o suficiente, ora não existiam informações sobre determinado item e, 

portanto, em alguns aspectos, não foi possível constatar a aderência à NBC ITG 2003. 



 

Uma sugestão para estudos futuros é a comparação de demonstrações contábeis de 

clubes brasileiros com europeus, dadas as características qualitativas das informações 

contábeis proporcionadas pelo padrão IFRS. 
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