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RESUMO 

 

O futebol tem grande significância no cenário econômico e social, para tanto é 

preciso que haja uma padronização acerca da movimentação destes valores. Para os 

clubes parte significativa de seus ativos é composta pelo capital humano, os atletas. 

Cada vez mais os clubes voltam seu olhar para formação e custo do atleta. O estudo 

tem por objetivo identificar a composição, normatização e evidenciação destes custos. 

Este estudo baseia-se em uma pesquisa explicativa a partir da identificação e análise 

das publicações e estrutura física e financeira do São Paulo Futebol Clube, estudo 

das leis que concernem a formação dos atletas de futebol no Brasil, revisão de 

bibliografias em relação assimilação das normas contábeis e estrutura de custos. A 

partir desta análise é possível observar que para o São Paulo Futebol Clube, entidade 

estudada, é possível constatar alto nível de preocupação com a evidenciação em 

conformidade aos pronunciamentos contábeis. Este estudo traduz também a 

importância dos times cada vez mais assumirem como regras as normas contábeis 

de registro dos custos, entradas e saídas, transformando sua contabilidade em uma 

área cada vez mais técnica e estratégica. 
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ABSTRACT 

 

Football has great significance in the economic and social scenario, for it is 

necessary that there be a standardization about the movement of these values. For 

clubs significant part of their assets is made up of human capital, the athletes. More 

and more clubs turn their gaze to training and cost the athlete. The study aims to 

identify the composition, standardization and disclosure of these costs. This study is 

based on an explanatory research based on the identification and analysis of the 

publications and physical and financial structure of the São Paulo Football Club, study 

of the laws that concern the training of soccer athletes in Brazil, review of 

bibliographies in relation to assimilation of norms accounting and cost structure. From 

this analysis it is possible to observe that for the São Paulo Futebol Clube, entity 

studied, it is possible to observe a high level of concern with the disclosure in 

conformity with the accounting pronouncements. This study also shows the 

importance of teams increasingly assuming as rules the accounting rules for recording 

costs, inputs and outputs, transforming their accounting in an increasingly technical 

and strategic area. 
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1. INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO  

 

Dentre os esportes mais populares do país, temos o futebol como “paixão 

nacional”, mas ultrapassando o cenário social, os clubes estão se tornando maiores 

e mais robustos também perante o cenário econômico do país. Conforme pontua 

Gurgel (2007) apesar de todos os problemas, os esportes de maneira geral e o 

futebol em particular estão evoluindo no que se refere a gestão, negócios e 

importância econômica no Brasil.  

 

Para padronização e normatização das atividades das entidades desportivas 

no Brasil, incluindo os clubes brasileiros, foi decretada a Lei nº 9.615, em 24 de 

março de 1998. Com a assimilação desta lei e a inclusão de princípios fundamentais 

acerca do exercício da atividade econômica pela Lei nº 10.672, de 2003 objetivava-

se obter transparência financeira e administrativa, pata isso a publicação das 

demonstrações contábeis foi instrumento essencial.  

Parte vultuosa do balanço patrimonial da empresa desportiva é constituída 

por ativos intangíveis, não por acaso também grande parte das receitas do clube 

são provenientes da negociação dos atletas, que são por fim reconhecidos como 

ativos intangíveis no balanço.  

Dada importância do valor de cada atleta e a sua relevância econômica, cada 

vez mais os clubes voltam seu olhar para formação e custo do atleta.  

Segundo Cafruni; Marques & Gaya (2006) o período entre a iniciação 

desportiva e o desporto de alto rendimento é designado pela teoria do treinamento 

desportivo como um período de formação. Entende-se como obrigação do clube na 

formação do atleta garantir assistência educacional, psicológica, médica, assim 

como alimentação, transporte, alojamento e instalações desportivas adequadas, 

assessoria tecnicodesportiva profissional qualificada; além de oferecer toda essa 

estrutura com gratuidade para o atleta.    

Para que os clubes possam incorporar toda esta estrutura de formação, que 

vá futuramente conceber profissionais de alto rendimento que tragam retornos é 

preciso um estudo de viabilização e custo de investimento. É necessário que se 
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verifique os custos diretamente gastos para que ao fim sejam registrados no ativo 

imobilizado, em conta específica de formação de atletas.  

O futebol é hoje um dos esportes que mais movimentam ativos em todo o 

mundo, chegando a ter clubes empresas negociando ações em bolsas de valores. 

Em relatório desenvolvido pela Deloitte o “Deloitte Football Money League” na 

temporada 2016/2017 o PIB do futebol ultrapassou mais o de 95 países, sendo os 

times mais valiosos sitiados na Europa. A partir daí é possível observar a importância 

da normatização e padronização da evidenciação das transações destes montantes.  

O fato a ser analisado, são as variáveis que estão de forma direta ou 

indiretamente influenciando no processo de formação de atletas nas categorias de 

base de clubes de futebol e a mensuração desse ativo nos registros do clube. A forma 

que esse futuro atleta será trabalhado para que ele chegue ao nível profissional terá 

uma correlação forte e positiva, uma vez que os atletas iniciam sua preparação ainda 

na infância, fase essa em que dependendo das experiências obtidas poderá causar 

grande impacto na vida adulta. 

Como o clube poderá mensurar o seu valor de investimento, ou seja, todo o 

custo que foi gasto do orçamento da equipe destinado à formação desse atleta de tal 

forma que se chegue à uma avaliação precisa e do valor investido e assim 

futuramente identificar o retorno obtido. 

Em decorrência da problematização apresentada esta pesquisa tem o intuito 

de responder a seguinte questão: O que compõe a estrutura de apuração do custo 

contábil na formação dos atletas em categorias de base? 

 

Com este estudo da apuração do custo de investimento em formação de 

atletas de base, objetiva-se identificar qual a forma de custeio utilizada, analisar os 

custos diretos e indiretos despendidos por um clube de futebol brasileiro e verificar a 

evidenciação destes custos no Balanço patrimonial do São Paulo Futebol Clube; 

oferecer a partir deste estudo, preposições acerca da propagação da divulgação 

correta das informações contábil pelos clubes formadores.    

 

O futebol brasileiro tem grande significância no meio da formação social e 

econômica do país, movimenta bilhões da economia e milhares de sonhos quando 
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se trata do futuro dos jovens atletas que se dispõe a seguir a carreira esportiva. 

Simoni Lahud Guedes (2006), conceitua o futebol como um dos principais veículos 

para realização de nação em nosso país.  

Fomentar a formação de base com qualidade, além dos benefícios para o 

próprio clube, reflete em cidadãos melhores formados. Se houve uma época em que 

um garoto teve que optar por escolher entre os estudos e o futebol, hoje este não é 

mais o objetivo dos clubes formadores. Uma estrutura assistencialista bem planejada 

desde as categorias de iniciação no esporte, pode gerar melhores atletas e melhores 

retornos a instituição formadora. 

O estudo da estrutura de custos além de demostrar a viabilidade da criação 

de um centro formador ainda auxilia na transparência do investimento das receitas. 

Espera-se que com tal apreciação os investidores e administradores tenham mais 

segurança no controle de gastos, direcionando com mais precisão os recursos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para que se possa declarar sucesso em uma negociação no mercado do 

futebol, não difere muito da ideia de sucesso em qualquer outro negócio, o lucro por 

diversas vezes é relacionado diretamente a esse sucesso. Porém parte elementar 

a ser considerada na mensuração do lucro obtido em qualquer negociação, são os 

custos, conforme pontua Antonik (2004) “Ter uma exata noção dos custos ajuda a 

vender, a negociar, fornece velocidade na decisão e pode colocar a empresa à 

frente da concorrência”. 

 

Segundo o relatório final do Plano de Modernização do Futebol Brasileiro 

(2000) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o futebol mundial movimenta, cerca de 

250 bilhões de dólares anuais, incluindo neste montante clubes e federações, 

indústrias de equipamentos esportivos e a mídia. Se trouxermos para a esfera 

nacional também representa uma significativa parte do mercado. Dada a 

grandiosidade deste esporte tão popular no Brasil, cada vez mais faz-se necessário, 

uma melhor gestão dos recursos e o tratamento devido e atento principalmente ao 

capital humano abarcado nesse esporte.  

 

Na realidade, o valor intrínseco de uma organização reside 
principalmente em seus ativos intangíveis – aqueles ativos que não se vê e 
nem se toca, mas que constituem a riqueza da organização e proporcionam 
a base fundamental e dinâmica que a leva diretamente ao sucesso 
organizacional (CHIAVENATO, IDALBERTO, 2014). 

 

Quando se une os fatos anteriormente apresentados, é possível observar que 

um ponto crucial na otimização da gestão é o foco no investimento em atletas para um 

retorno financeiro ao clube. Segundo Carmiclhael; Mchale; Thomas (2010), verificou-

se que o sucesso no campo pode estar diretamente relacionado às habilidades e 

capacidades dos jogadores e que a receita está positivamente relacionada ao sucesso 

no campo. Desta forma presume-se que atletas com boa formação, 

consequentemente bom rendimento, trarão resultados positivos tanto para imagem 

quanto para os cofres dos clubes. 
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 A formação de jogadores passa por desenvolver aptidões, 

conhecimentos e capacidades dos atletas aos mais diversos níveis para que 

as organizações (clubes e sociedades anônimas desportivas – SAD), possam 

no futuro usufruir dos seus serviços, no sentido de obter bons desempenhos 

desportivos e, consequentemente, bons desempenhos econômicos. (CRUZ, 

SÉRGIO, 2016).  

 

Para o desenvolvimento das aptidões dos atletas é necessária uma estrutura 

de formação e desenvolvimento social, educacional e esportivo. A LEI Nº 9.615, de 24 

de março de 1998 (Lei Pelé), assegura, quanto a formação dos atletas, um ambiente 

custeado pelo clube, que ofereça toda a assistência direta e indireta ao jovem atleta, 

pois conforme afirma Campestrini (2009), “ os clubes atuam como tutores por um longo 

período da vida de crianças e adolescentes, que vivenciam a fase de aprendizagem 

até alcançarem o profissionalismo” e todo este custo de formação apurados, 

somando-se, totalizam e determinam o valor aplicado na formação deste atleta.  

 

Observado o estabelecido no item 10.13.3, os valores gastos 

diretamente relacionados com a formação de atletas devem ser registrados 

no ativo imobilizado, em conta específica de formação de atletas. Quando da 

profissionalização do atleta, os custos devem ser transferidos para a conta 

específica de atleta formado, para amortização ao resultado do exercício pelo 

prazo contratual firmado. (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 

2004)  

 

Como toda organização que visa sua continuidade, o equilíbrio da equação do 

lucro do clube se estabelece com duas variáveis essenciais: os custos e as receitas. 

Os custos têm seu papel importante e;  

Com o advento da nova forma de se usar Contabilidade de Custos, 

ocorreu seu maior aproveitamento em outros campos que não o industrial. No 

caso de instituição não tipicamente daquela natureza, tais como instituições 

financeiras, empresas comerciais, firmas de prestação de serviços etc., onde 

seu uso para efeito de Balanço era quase irrelevante (pela ausência de 

estoques), passou-se a explorar seu potencial para o controle e até para as 

tomadas de decisões. (MARTINS; ELISEU 2009, p. 15-16).   
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Os custos também ainda como define Martins, Eliseu (2009, p.19) para as 

entidades não industriais significa o preço original de qualquer bem ou serviço, sendo 

assim, temos que o custo de formação dos atletas é o valor dispendido em sua 

formação.   

 

Para o fomentar e respaldar os clubes formadores de atletas e não apenas 

contratantes finais, a Lei 10.672/2003, assegura alguns benefícios às entidades que 

investiram na formação do atletas, como exemplo, temos que, o clube que custeou e 

realizou a formação do atleta no esporte tem o direito de assinar o primeiro contrato 

profissional com o atleta maior de 16 anos, não só isso, garante que, caso o atleta, 

com menos de 20 anos, participe de competições representando outra entidade, o 

custo de formação dele seja reembolsado a instituição formadora.   

 

A entidade de prática desportiva formadora para fazer jus ao 

ressarcimento previsto neste artigo deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - cumprir a exigência constante do § 2o deste artigo; II - comprovar que 

efetivamente utilizou o atleta em formação em competições oficiais não 

profissionais; III - propiciar assistência médica, odontológica e psicológica, 

bem como contratação de seguro de vida e ajuda de custo para transporte; 

IV - manter instalações desportivas adequadas, sobretudo em matéria de 

alimentação, higiene, segurança e salubridade, além de corpo de 

profissionais especializados em formação técnico-desportiva; V - ajustar o 

tempo destinado à formação dos atletas aos horários do currículo escolar ou 

de curso profissionalizante, exigindo o satisfatório aproveitamento escolar." 

(Lei 10.672/2003, Art. 28 § 7º). 

 

Ainda sob respaldo da Lei Nº 9.615/98 quando um atleta é negociado, na 

transferência até 5% (cinco por cento) do valor pago serão distribuídos entre as 

entidades formadoras, sendo 1% para cada ano de formação do atleta, de 14 a 17 

anos e para os anos de formação dos 18 aos 19 a porcentagem é de 0.5% por ano. 

Dada a base para estruturação dos custos de uma entidade desportiva, vê-se 

o quão relevante é uma boa avaliação e exploração para o gerenciamento de um 

clube. Cada ativo/atleta é um benefício econômico futuro a entidade. Entidade esta 
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que não só presta contas de seus recursos para os que atuam no mercado, mas 

também para todos os torcedores, que por paixão, acompanham e esperam 

desempenho econômico e esportivo profícuos. Conforme Instituto Ipsos Marplan 

(2006) só 18% dos brasileiros declaram não torcer para nenhum time, de nenhum 

esporte. Os 82% que afirmam torcer, dedicam seu entusiasmo quase sempre a times 

de futebol.   
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

Para que a estrutura de apuração do custo contábil na formação dos atletas em 

categorias de base no Brasil seja explorada, este estudo baseia-se em uma pesquisa 

explicativa, conforme conceitua Zanella (2009) aquela centrada na preocupação de 

identificar fatores determinantes ou contributivos ao desencadeamento dos 

fenômenos. Para que os fatores que desencadeiam o questionamento inicial, é 

necessária um também uma análise documental, 

 

A análise documental envolve a investigação em documentos 

internos [da organização] ou externos [governamentais, de organizações 

não-governamentais ou instituições de pesquisa, dentre outras]. É uma 

técnica utilizada tanto em pesquisa quantitativa como em qualitativa. 

(ZANELLA, 2009) 

  

A partir da identificação e análise das publicações e estrutura física e financeira 

do São Paulo Futebol Clube, estudo das leis que concernem a formação dos atletas 

de futebol no Brasil, revisão de bibliografias em relação assimilação das normas 

contábeis e estrutura de custos, será possível entender como se dá a estrutura do 

custo contábil dos clubes brasileiros. 

 

A contabilidade é responsável pelo levantamento de todos os dados 

e informações que produzam relação de causa e efeito na formação do atleta 

de futebol, considerando o processo de chegada do atleta ao clube e seu 

desenvolvimento, para alcançar o nível de profissional. Para tanto é 

indispensável que se entenda como é o processo de formação do atleta de 

futebol. (SILVA E MORAES, 2010) 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Conforme já exposto anteriormente é de extrema relevância que os clubes 

formadores tenham uma estrutura completa para desenvolver seus atletas. A carreira 

do futebol pode se iniciar a partir dos 12 anos. Conforme Lei é considerada entidade 

formadora de atletas quando satisfazer as condições de fornecimento de treinamento 

e complementação educacional. 

Além disso o clube deve assegurar que o atleta esteja inscrito por ele na 

entidade regional do desporto a pelo menos um ano, comprovar que ele está inscrito 

em competições oficiais, garantir a assistência total ao atleta, incluindo educação, 

assistência psicológica, médica e odontológica, alimentação, transporte e convivência 

familiar. Se estendendo ao alojamento e instalações esportivas, local higiênico e 

salubre com profissionais especializados. 

Em relação a formação escolar, assegura-se pela lei que o clube não realize 

seleções em horários que coincidam com o período escolar do jovem, ajustando, 

portanto, as 4 horas permitidas para que o atleta exerça a atividade esportiva sem que 

interfira em seus horários do currículo escolar ou de curso profissionalizante, 

assegurando-lhes matricula e aproveitamento escolar.  

As categorias de base dividem-se em infantil, juvenil e juniores e todas exigem 

as condições listadas acima e suas cláusulas contratuais devem conter 

obrigatoriamente a identificação das partes e seus representantes legais, duração do 

contrato, direitos e deveres do contratante e especificação dos itens de gastos para 

fins indenizatórios. 

Dado todo dispêndio em relação ao desenvolvimento do jovem a instituição 

formadora tem preferência em relação ao primeiro contrato de trabalho, sendo que 

caso haja alguma oferta que seja igualada pela entidade formadora, e o atleta opte 

pela entidade que não participou de seu processo de formação, pode ser exigido da 
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contratante o valor indenizatório de no máximo 200 vezes o salário ofertado na 

proposta. 

Conforme Verardi e Burgos (2013, p.120) “Recrutar atletas das categorias de 

base para suprir as necessidades do grupo profissional apresenta menor custo direto 

ao clube”, porém é importante verificar qual a estrutura de custos e como são 

administrados. 

Os desafios do clube quando se trata de transparência é o registro dos custos 

dispendidos para a formação do atleta, já que é realizado um trabalho na base para 

que esse custo venha a rentabilizar e assim justificar o espaço que ocupa na conta do 

ativo intangível do time. Para ajudar a solucionar este impasse CFC editou, em 17 de 

setembro de 2004, a NBC T 10.13 – Dos Aspectos Contábeis Específicos em 

Entidades Desportivas Profissionais. 

Os pronunciamentos se mostram de extrema importância para a transparência 

nas informações e para que isso proporcione uma base para o relacionamento com 

usuários internos e externos da informação gerencial sobre os clubes. Há uma 

tendência internacional de clubes empresariais, porém mesmo no Brasil os clubes 

sendo majoritariamente Associações Sem Fins Lucrativos há a necessidade de 

continuidade destas instituições, além de um controle de contas, de entradas e saídas, 

tornando cada vez mais algo organizado e confiável. 

 

O Ativo 

 

É importante primeiramente explanar a definição de “ativo” uma vez que nessa 

parte do Balanço Patrimonial em que se encontram os atletas. Em Framework for the 

Preparation and Presentation os Financial Statements, o IASC (International Account 

Stants Committee) (1989:56-7) destaca o “benefício econômico futuro” como uma 

característica incorporada aos ativos: “o benefício econômico futuro embutido em um 

ativo é o potencial de contribuir direta ou indiretamente, ao fluxo de caixa ou 

equivalente a caixa da empresa”. Temos também mais uma definição proposta pela 

IASC: “Ativo é um recurso controlado pela empresa como resultado de eventos 



16 
 

passados e do qual se espera que futuros benefícios econômicos resultem para a 

empresa”.  

O Ativo tem duas formas principais de avaliação, sendo elas: avaliação a 

valores de entrada e a valores de saída. 

Os valores de entrada estão compreendidos por: custo histórico, que 

compreende o custo dispendido para adquirir determinado ativo ou os insumos 

contidos no ativo produzido; custo histórico corrigido onde se conservam as 

propriedades do custo histórico, porém realizando sua atualização monetária e o custo 

de reposição que representa o preço pelo qual a entidade conseguiria obter na data 

corrente o mesmo ativo ou um equivalente, conforme conceituado por Hendiksen & 

Van Breda.  

Já no caso dos custos de saída, temos, o valor líquido de realização que 

corresponde ao preço de venda corrente do ativo subtraído todos os custos e 

despesas para a venda; a avaliação pelo método de equivalentes de caixa correntes 

e de liquidação que representa o montante de caixa que poderia ser obtido com a 

liquidação do ativo; já a avaliação por potencial de serviços futuro descontado que 

considera o valor do ativo é dado pelo desconto de seus fluxos de caixa futuros para 

se obter o valor presente.  

Conforme já apresentado anteriormente os atletas são evidenciados como 

ativos, mais especificamente ativos intangíveis. “Uma análise do tratamento contábil 

dos ativos intangíveis (jogadores de futebol) nos clubes brasileiros” da FEA-USP, o 

autor traz uma reflexão sobre os ativos humanos, e diz que esses são ativos das 

empresas e que representam parte significante na geração de fluxos de caixa para os 

clubes, mostrando que à mesma proporção que é complexo mensurar o ativo 

intangível, é importante já que a representatividade na vida econômica da organização 

será expressiva.  

A equipe que serviu como objeto de estudo para alguns capítulos para o artigo, 

o São Paulo F.C., representa bem a importância da boa gestão e registro dos ativos 

humanos na contabilidade, e como essa categoria de ativo pode influenciar 

diretamente a saúde econômica e financeira da empresa, no caso em questão 

podemos observar um controle bem elaborado dos atletas em todas as suas fases 
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dentro do clube, fazendo com que se possa elucidar se o investimento nos atletas tem 

gerado o retorno esperado. 

 

O Ativo Intangível 

 

Seguindo as mesma lógica de conceituação dos ativos, os intangíveis são 

incansavelmente discutidos, desde a sua definição até a sua mensuração, já que 

alguns teóricos do assunto Kohler (Indícibus, 2000) define os intangíveis como ativos 

que não possuem existência física e cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios 

que sua posse confere ao proprietário, trazendo essa definição para o futebol pode-

se considerar que um jogador é um ativo intangível, pois o clube não tem posse do 

corpo do atleta e sua existência física, porém tem direitos sobre sua capacidade 

esportiva e seu desemprenho como atleta junto à equipe.  

Outro autor que trata do assunto é Kayo (2002,p.14): “Ativos intangíveis podem 

ser definidos como um conjunto estruturado de conhecimentos, práticas e atitudes da 

empresa que, interagindo com seus ativos tangíveis, contribui para a formação do 

valor das empresas”. Mais uma vez a definição do autor corrobora com a questão 

esplanada neste artigo de que há uma importância real de mais do que registrar 

corretamente os investimentos nos atletas, é necessário demonstra-los claramente 

pois isso servirá de base para futuras negociações de venda, formando assim uma 

avaliação mais seguro do valor deste ativo, uma vez que se sabe qual foi o “custo de 

produção” é possível adicionar a margem de contribuição e até mesmo o valor 

agregado. 

 

A Evidenciação  

 

Um dos pilares de uma boa gestão, independentemente do tamanho, tipo de 

empresa ou mesmo ramo de atuação, é a transparência nas informações contábeis, 

de processos e ações da organização. Um tema muito discutido em clubes de futebol 

já que em sua grande maioria são associações e com isso não possuem fins 



18 
 

lucrativos, a auditoria dos processos precisa estar alinhada com as normas vigentes 

para que o negócio construa uma estrutura solida mostrando credibilidade e confiança 

para os investidores, uma vez que o clube depende de parceiros patrocinadores para 

a sustentação do negócio, há a necessidade de estar em sintonia legal para que 

nenhuma imagem negativa venha a ser associada aos parceiros.  

Times chamados, clubes empresa, podem possuir ações cotadas em bolsa e, 

portanto, precisam publicar seus balanços frequentemente para que se mantenha 

uma auditoria constante e com isso não abra espaço para uma possível fraude. O site 

institucional do clube, portal da transparência ou mesmo no “relacionamento com o 

investidor” são formas de divulgação das demonstrações Contábeis e seus relatórios 

administrativos. 

Em um estudo feito pela Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em 

Contabilidade, vê-se a relação direta entre a transparência e a facilidade do acesso à 

informação com o valor de mercado que as empresas possuem, quanto mais a 

empresa fornece informações ao mercado mais confiável ela é, e com isso agrega-se 

mais valor ao negócio.  

Acerca da normatização da evidenciação dos jogadores temos a ITG 2003 –

ENTIDADE DESPORTIVA PROFISSIONAL e a NBC T 10.13 - DOS ASPECTOS 

CONTÁBEIS ESPECÍFICOS EM ENTIDADES DESPORTIVAS PROFISSIONAIS, 

ambas convergem sobre a forma de evidenciação por entidades desportivas. 

A ITG 2003 estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de 

registros contábeis e de estruturação das demonstrações contábeis das entidades de 

futebol profissional. A NBC T 10.13 - DOS ASPECTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS 

EM ENTIDADES DESPORTIVAS PROFISSIONAIS discorre também acerca de 

procedimentos, registros, e estruturação das demonstrações das entidades de futebol 

profissional, e aplica-se também às confederações, federações, clubes, ligas, 

sindicatos, associações, entidades controladas, coligadas e outras que, direta ou 

indiretamente, estejam ligadas à exploração da atividade desportiva profissional. 

As regras descritas nesses pronunciamentos regem as práticas a serem 

adotadas para evidenciação de todas as demonstrações, porém para este estudo o 
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aprofundamento será direcionado as normas de evidenciação dos atletas em 

formação nos dois documentos, segregando informações contidas nelas. 

 

QUADRO 1 – RECONHECIMENTO DE GASTOS COM FORMAÇÃO DE ATLTEAS 

SEGUNDO ITG 3003 e NBC T 10.13 

Fonte: Adaptado de Resolução ITG 2013 e NBC T 10.13 

 

Acerca do reconhecimento dos gastos com formação dos atletas, as normas 

convergem para evidenciação dos atletas em conta do ativo imobilizado, porém pode 

observar-se que a ITG 2003 também já indica o registro como despesa. Na NBCT 

10.13 é especificado acerca da profissionalização do atleta e como tratar os gastos, 

transferindo os custos para conta de atletas formados. 

 

QUADRO 2 – RECUPERAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EM CONTRATOS DE 

ATLETAS EM FORMAÇÃO SEGUNDO ITG 3003 e NBC T 10.13 

Fonte: Adaptado de Resolução ITG 2013 e NBC T 10.13 

 

ITG 2003 Os valores gastos diretamente 
relacionados com a formação de atletas 
devem ser registrados como intangível ou 
despesa.

NBC T 10.13 Os valores gastos diretamente 
relacionados com a formação de atletas 
devem ser registrados no ativo 
imobilizado, em conta específica de 
formação de atletas. Quando da 
profissionalização do atleta, os custos 
devem ser transferidos para a conta 
específica de atleta formado, para 
amortização ao resultado do exercício 
pelo prazo contratual firmado. 

Reconhecimento de Gastos com Formação de Atletas

ITG 2003 No mínimo, quando do 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.

NBC T 10.13 No encerramento do exercício, no 
mínimo, deve ser avaliada a 
possibilidade de recuperação econômico-
financeira do valor líquido contábil do 
custo de formação de cada atleta 
registrado no imobilizado. Constatada a 
irrecuperabilidade do custo, o valor deve 
ser baixado em conta específica do 
resultado, devendo estar suportada por 
documentação própria. 

Recureração Econômico-Financeira
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Quando do fim do exercício contábil, os clubes devem realizar avaliação da 

possibilidade de recuperação econômico-financeira do valor de custo contábil 

evidenciado em conta do imobilizado anteriormente, sendo registrada em conta do 

resultando quando identificada irrecuperabilidade segundo ITG 2003 e NBC T 10.13. 

Esta avalição é de extrema importância para que o ativo esteja em conformidade com 

a realidade, não gerando um ativo maior do que o que realmente deve ser expressado. 

 

QUADRO 3 – REAVALIÇÃO ACERCA DOS CONTRATOS DE ATLETAS EM 

FORMAÇÃO SEGUNDO ITG 3003 e NBC T 10.13 

Fonte: Adaptado de Resolução ITG 2013 e NBC T 10.13 

 

Segundo conceituado pela NBC TSP 31 sobre ativo intangível, a entidade deve 

optar por reconhecer um ativo intangível ou pelo método do custo ou por reavaliação, 

no caso dos clubes de futebol e dos contratos dos atletas, o método de custo é 

adotado, sendo assim após o reconhecimento inicial um ativo intangível deve ser 

apresentado ao custo, menos a eventual amortização acumulada e a perda por 

irrecuperabilidade acumulada. Este pronunciamento conflui aos outros 

pronunciamentos analisados acima. 

 

 

 

 

 

 

ITG 2003 Sem informação NBC T 10.13 O direito de exploração da atividade 
profissional de um determinado atleta, 
por compra, por cessão de direitos 
contratuais ou por formação, na entidade, 
é um ativo intangível e, como tal, não 
pode ser objeto de reavaliação. 

Reavaliação
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QUADRO 4 – DOCUMENTOS SUPORTES DOS CONTRATOS DE ATLETAS EM 

FORMAÇÃO SEGUNDO ITG 3003 e NBC T 10.13 

Fonte: Adaptado de Resolução ITG 2013 e NBC T 10.13 

 

Além das informações expressas nas demonstrações contábeis e pontuadas 

anteriormente, as normas apontam que os registros contábeis devem ser suportados 

por diversos controles que justificarão o valor expresso na declaração. É possível 

identificar a em ambas as normas a necessidade das informações acerca da 

composição dos gastos com formação de forma esmiuçada, tanto por categoria 

quanto por período. Todos estes registros dão fundamentação para análise e 

avaliação do custo individual de cada atleta para o clube. 

A avaliação individual, para o controle interno se mostra de grande relevância, 

par identificação do retorno do investimento, principalmente em relação ao período de 

formação do jovem, uma vez que esta fase é muito característica de grande 

investimento. 

 

 

 

ITG 2003 O registro dos gastos com a formação do 
atleta, deve estar suportado, no mínimo, 
pelos seguintes controles: (a) 
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); (b) emitir 
relatório mensal de apropriação de 
gastos para o resultado e para o 
intangível.

NBC T 10.13 O registro dos gastos com a formação do 
atleta, deve estar suportado, no mínimo, 
pelos seguintes controles: a)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.); b)composição dos gastos 
diretamente relacionados com a 
formação do atleta com base mensal e 
regime de competência, por categoria 
(infantil, juvenil, juniores); c)composição 
do elenco por categoria e registros 
auxiliares que demonstrem controle de 
cada categoria e que permitam a 
apuração de gastos por atleta; d)relatório 
mensal de apropriação de gastos para o 
resultado e para o imobilizado.

Suporte da Evidênciação dos gastos com Formação
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QUADRO 5 – INFORMAÇÕES ACERCA DOS CONTRATOS DE ATLETAS EM 

FORMAÇÃO NAS NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES SEGUNDO 

ITG 3003 e NBC T 10.13 

Fonte: Adaptado de Resolução ITG 2013 e NBC T 10.13 

 

Dentro das notas explicativas informações específicas sobre os gastos com 

formação de atletas, pormenorizando os valores referentes a formação dos atletas, a 

amortização dos contratos. No Balanço Patrimonial, os valores contratos dos atletas 

em todas as categorias (em formação, formados e profissionais) são evidenciados 

juntamente e nas notas explicativas que esse valor deve ser segregado conforme 

previsto no ITG 2003 e NBC T 10.13. 

 

Estudo sobre São Paulo Futebol Clube 

 

Em relação ao estudo apontado ao São Paulo F.C nesse artigo, percebe-se um 

constante investimento. Dado o trabalho nas categorias de base do Centro de 

Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia, dirigido por José Roberto Canassa, tem-

se observado a produção de atletas muito qualificados e capacitados para competir 

nas grandes competições do futebol. 

De acordo com dados divulgados no portal do São Paulo F.C. Michael Serra 

em 2017 reafirma o bom trabalho do time junto as categorias de base ressaltando os 

títulos conquistados e também constatando que pouco mais de 37% dos jogadores 

que pisaram em campo defendendo a camisa do time forma revelados ou tiveram 

ITG 2003 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;

NBC T 10.13 As demonstrações contábeis devem ser 
complementadas por notas explicativas e 
as respectivas interpretações técnicas, 
além das específicas da atividade, tais 
como: a)gastos com a formação de 
atletas, registrados no ativo imobilizado e 
montante baixado para o resultado no 
exercício; 

Notas Explicativas
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passagens pelas categorias de base. É possível verificar a relevância no processo 

evolutivo e o crescimento do atleta dentro do clube. 

O SPFC considera em seu Estatuto Social como uma de suas fontes de 

recursos a transferência temporária ou definitiva de direitos federativos de atletas na 

forma da legislação em vigor, por isso mostra-se muito importante a evidenciação 

correta, podendo assim avaliar o retorno do investimento feito nas categorias de base. 

Os portais de comunicação com o público, principalmente com o investidor é 

extremamente importante já que será o meio de informar os números. O clube em 

estudo no trabalho apresenta um portal de transparência muito completo o que traz 

maior confiabilidade e profissionalismo ao clube. Mesmo a marca São Paulo F.C. já 

ser muito grande e por si só já trair investidores, a clareza das informações disponíveis 

em seu site oferece um atrativo para novas parcerias. 

Dentro de seu portal de transparência podemos observar de forma destacada 

a evidenciação de custos de atletas em formação e também dos atletas já formados, 

receita e gastos com negociações, o acompanhamento dos custos das contratações 

e a amortização dos atletas profissionais. 

Dentro do portal da transparência do São Paulo F.C. pode-se obter as 

demonstrações contábeis do período, a seguir um destaque da demonstração do 

último ano, onde pode-se ver de forma detalhada as práticas contábeis adotadas, as 

contas que estão atreladas ao investimento da categoria de base, assim como 

também as entradas relativas à todas as transações efetuadas pelo clube. 
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QUADRO 6 – INFORMAÇÕES PRESENTES NA DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO 

DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE SEGUNDO ITG 3003 e NBC T 10.13 

Temas abordados nas 

normas contábeis  

Demonstrações - São Paulo Futebol Clube 

Reconhecimento de 

Gastos com Formação 

de Atletas 

No passivo não circulante, a conta de intangível líquido 

apresenta o valor referente aos contratos de atletas em 

formação, formados e profissionais em sua totalidade. Em 

2017 o valor foi de R$132.211.000,00. Sendo informado nas 

notas explicativas que em 2017, os gastos relacionados à 

formação de atletas somaram R$ 22.596.000,00 e foram 

ativados na conta específica denominada “Custo de Atletas 

em Formação”. Os custos referentes aos atletas transferidos 

para categoria de formados, foram evidenciados em conta 

de transferência para custo de formação de atletas no 

resultado do exercício. 

Recuperação 

Econômico-Financeira 

Em decorrência da dispensa de 40 atletas, foi registrado 

como despesa do exercício o valor de R$ 12.730.000,00 

correspondente à baixa dos seus respectivos custos de 

formação em conta correspondente no Resultado do 

Exercício. Permaneciam, em 31 de dezembro de 2017, 157 

atletas no plantel das categorias de base. 

Reavaliação Não há reavaliação do ativo intangível, conforme revisto nas 

normas. 

Suporte da 

Evidenciação dos 

gastos com Formação 

Não foram identificadas as informações específicas acerca 

da composição do valor com gastos de formação dos atletas 

nas demonstrações financeiras de 2017. 

Notas Explicativas Nas notas explicativas, observa-se as informações acerca 

do reconhecimento do valor de formação dos atletas e 

também a baixa dos valores para contas do resultado do 

exercício. 

Fonte: Adaptado de Resolução ITG 2013 e NBC T 10.13 e Demonstrações Contábeis do São Paulo 

Futebol Clube. 
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Em relação aos valores gastos com a formação, contratação e renovação de 

contratos de atletas nas demonstrações, eles são registrados pelo custo de aquisição 

ou formação e amortizados pelo prazo previsto no contrato firmado entre o Clube e o 

atleta. No final de cada exercício, o Clube avalia a possibilidade de recuperação 

financeira do valor líquido contábil do custo de cada atleta registrado nesta conta, e, 

caso existam evidências de perda, o saldo é baixado em conta específica do resultado.  

Dentro das notas explicativas o detalhamento é ainda maior conforme 

observável nas imagens do site do São Paulo Futebol Clube. 

Em uma escala podemos observar desde a evidenciação do custo de formação 

dos atletas, após a sua profissionalização, pode se observar o custo dos atletas 

formados e por fim os contratos de atletas profissionais. 

TABELA 1 – EVIDENCIAÇÃO DOS CUSTOS COM FORMAÇÃO DE ATLETAS NO 

SPFC NAS NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES DE 2017 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis do São Paulo Futebol Clube 

Quando os atletas são dispensados da categoria de base é registrado como 

despesa do período o valor correspondente a custos de formação destes atletas. 

Há uma transferência de valor da conta “Custo de Atletas em Formação” para 

a conta de “Custo de atletas Formados” quando estes são profissionalizados.  
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Dentro da DRE publicada podemos identificar as despesas de Baixa de Custo 

com atletas em formação, as transferências para custo de formação de atletas e as 

amortizações. 

TABELA 2 – EVIDENCIAÇÃO DOS CUSTOS COM FORMAÇÃO DE ATLETAS NA 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO SPFC DE 2017 

 

Fonte: Demonstrações Contábeis do São Paulo Futebol Clube 

Todos estes pontos observados nas demonstrações do Clube estão em 

consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade - ITG 2003 e a NBC T 10.13 

que prevê o estabelecimento de procedimentos para registro contábil das entidades 

de futebol profissionais. 
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O retorno do investimento 

 

O estudo já considerou que o custo da categoria de base precisa ser tratado 

como detalhamento e transparência, visto que o objetivo é formar atletas que 

alcancem alta performance e com isso se tornem valiosos trazendo valor ao clube, 

rentabilizando ao clube na forma de conquistas de títulos ou mesmo em uma possível 

negociação de empréstimo ou venda a outros clubes.  

É importante identificar a conta de ativo dentro do balanço que traduz o capital 

humano que esse clube possui pois só assim poderá ser analisado qual foi o retorno.  

Como objeto de estudo o artigo traz os dados do balanço do São Paulo F.C., onde há 

a conta “atletas em formação”, que segundo os dados publicados em balanço pelo 

próprio clube, em quatro anos (2012 a 2016) o investimento nessa categoria tem sido 

constante e administrado de perto, equalizando as profissionalizações e dispensas 

dos atletas. Em seu relatório o São Paulo declara que tem dado atenção especial 

processo de transição dos garotos das categorias de base para o time principal para 

que ele aconteça com naturalidade, há também a preocupação com a intensificação 

da integração do time principal e as categorias de bases, realizando maior relação 

entre as duas categorias.  

Conforme previsto na NBC T 10.13 – Dos Aspectos Contábeis Específicos em 

Entidades Desportivas Profissionais, quando há a rescisão contratual o valor líquido 

contábil deve ser baixado para conta do resultado, os valores de multas contratuais 

pela liberação do atleta também devem ser registrados em conta de receita específica 

da DRE do Clube. Este procedimento auxilia no controle dos rendimentos com as 

negociações dos esportistas. 

Em 2004 fez-se uma resolução às regras contábeis que clubes de futebol 

usavam para registro de profissionais formados, onde o conselho de contabilidade 

acertou que todos os custos de formação de atletas nas categorias de base 

precisavam entrar nas contas do balanço, em uma pesquisa no artigo por nome “Nível 

de disclosure das atividades operacionais, econômicas e financeiras dos clubes 

brasileiros” publicada na revista “Contabilidade, Gestão e Governança”, 2010, mostrou 

que grandes clubes publicam os custos de investimentos feitos na base e atrela o 
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tamanho do clube em número de torcedores e faturamento com o nível de divulgação 

de informações, quanto maior o clube mais ele publica em detalhe os números gastos 

com os profissionais em formação. 

 

No cenário do Futebol 

 

No cenário dos grandes clubes do Estado, após a regulamentação e 

normatização das publicações das demonstrações através da NBC T 10.13, conforme 

observado por Rezende et al. (2008 apud Custódio e Rezende, 2009) houve uma 

diminuição da dissemelhança nas demonstrações, principalmente no que tange os 

gastos com contratação e formação de atletas. 

Em um uma pesquisa realizada 2012 por Custódio e Rezende, relacionando a 

evidenciação correta e tratamento contábil coerente com as normas Brasileiras, foi 

possível observarem ao analisarem 11 grandes clubes brasileiros que: 

  

Em relação ao tratamento contábil, referente aos gastos com atletas em 
formação, identificou que: 
• 18.2 % dos clubes não registram os gastos com atletas em formação em 
conta específica do imobilizado (custo como base de valor); 
• 54.5% dos clubes não contabilizam a transferência dos gastos com atletas 
em formação para conta específica do imobilizado, quando da 
profissionalização do atleta; e 
• 63.6% dos clubes não evidenciam a transferência dos gastos com atletas 
em formação para o imobilizado e as baixas (atletas dispensados), em notas 
explicativas. (CUSTÓDIO E REZENDE, 2012) 

 

Ainda se observa, portanto, muita disparidade de adequação as normas até 

mesmo entre times de grande relevância nacional. Observa-se no resultado da 

pesquisa que a maioria dos clubes já se adequou a evidenciação dos atletas como 

ativos intangíveis, porém as tratativas acerca das negociações, mudanças de 

categoria e transferências ainda não foram assimiladas da mesma forma. A 

adequação é gradual, porém necessária para padronização, comparabilidade e 

confiabilidade das informações fornecidas pelos clubes.  
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5. CONCLUSÃO 

Após o estudo constata-se que o futebol movimenta altas cifras no mundo todo, 

e para que o controle das atividades econômicas dos clubes seja efetivo, a 

contabilidade prepõe normas básicas para evidenciação das suas contas em 

demonstrações contábeis. 

Após demonstrar as diversas entradas e saídas conclui-se que a contabilidade 

é uma das ferramentas mais importantes que estão disponíveis aos times, toda a boa 

gestão, precificação, melhores oportunidades de negócio com novos jogadores e 

saúde da organização depende em grande parte da boa gestão dos dados contábeis. 

São esses dados que construirão uma relação de confiança com o público investidor 

e também auxiliar na gestão. 

Para times como uma boa gestão contábil aliado à gestão de informação, 

oferece subsidio para fortalecer a imagem da organização quando falamos de gestão, 

e além disso a possibilidade de gerir e equilibrar os custos dispendidos na formação 

dos atletas e também o retorno que estes proporcionam para o clube. A 

implementação das normas que regularizam as demonstrações para o mercado do 

futebol é relativamente recente, porém são de grande importância. 

Para o São Paulo Futebol Clube, entidade estudada, é possível constatar alto 

nível de preocupação com a evidenciação em conformidade aos pronunciamentos 

contábeis. Aliados a uma boa administração o clube tende a ter retorno positivo com 

sua estrutura física e econômica de formação de atletas. 

Cada vez mais o mercado do futebol busca talentos muito jovens e os clubes 

com seus projetos de base estão inseridos para fazer com que estes talentos não 

sejam desperdiçados, além disso ainda beneficiem o clube de diversas formas. Os 

custos com a formação de atletas são de suma importância para o futuro humano e 

financeiro dos clubes, portanto deve ser tratado com a devida relevância. 

Isso tudo traduz a importância dos times cada vez mais assumirem como regras 

as normas contábeis de registro dos custos, entradas e saídas, transformando sua 

contabilidade em uma área cada vez mais técnica e estratégica, podendo assim, 

manter uma boa saúde financeira e um ambiente propício ao crescimento. 
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