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Avaliação de ativos intangíveis: Mensuração e evidenciação nas demonstrações 
contábeis de uma entidade desportiva profissional 

 
 

RESUMO 
 

 O futebol move anualmente bilhões de reais em todo planeta, pode-se dizer que grande 
parte desse valor provém da venda de atletas, os quais são considerados como Ativos 
Intangíveis na contabilidade das entidades desportivas. No entanto, o Ativo Intangível é 
conjecturado como um dos temas mais complexos e de difícil mensuração na contabilidade. 
Com a entrada em vigor da Lei 11.638/2007, que proporcionou uma verdadeira revolução na 
contabilidade brasileira, apropriando de certa forma a redução da lacuna existente entre o 
valor contábil e o valor real das entidades, os Ativos Intangíveis ganharam um subgrupo 
específico no Balanço Patrimonial. Neste contexto, sabe-se que as entidades desportivas 
profissionais são regidas por normas específicas para publicação de suas demonstrações 
contábeis, porém nem todas seguem a risca as normas por absoluto. Com base no cenário 
elencado acima, o presente estudo visa identificar as contas de Ativos Intangíveis, com vistas 
a analisar as práticas de evidenciação da composição do valor destes ativos, nas 
Demonstrações Contábeis da entidade desportiva profissional. Serão observados os fatos 
registrados no período de 2007 a 2013. A metodologia utilizada foi uma pesquisa 
bibliográfica, documental e qualitativa, com a utilização de um estudo de caso. Utilizou-se 
também uma entrevista semiestruturada com o contador da entidade. Os principais resultados 
foram a questão evidente que a instituição não segue as normas contábeis integralmente, por 
não apresentar a composição dos direitos sobre os atletas registrados no Ativo Intangível, por 
questões de sigilo comercial, o que classifica o nível de disclosure ao patamar de regular e 
uma gestão pouco transparente.  
  
Palavras-chave: demonstrações contábeis; ativos intangíveis; entidade desportiva 
profissional. 
 
Área Temática: Contabilidade para usuários externos 
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1 . INTRODUÇÃO 

 Grandes mudanças no mundo dos negócios vêm ocorrendo com o passar dos anos. A 
divisão de espaço entre a Era Industrial e a Era do Conhecimento gerou um novo cenário, 
onde os recursos econômicos tradicionais (terra, capital e trabalho) conectam-se ao 
conhecimento racional de sua utilização. Neste contexto, Santos e Schmidt (2002) expõe que 
os Ativos Intangíveis ganharam corpo e podem até mesmo ultrapassar o valor dos Ativos 
Tangíveis, na composição do patrimônio das organizações. Neste contexto, o Ativo Intangível 
é um dos assuntos contábeis mais debatidos atualmente entre intelectuais e profissionais da 
área, devido ao crescente aumento da relevância de seus valores na composição do patrimônio 
líquido das organizações (GEMNICZAK, 2010). 
 Na concepção de Santos e Schmidt (2002), o abismo que existe entre o valor 
econômico das organizações e seu valor contábil, vem sendo uma das grandes preocupações 
de pesquisadores da área. Participando desta ideia, Iudícibus e Marion (2007) expõem que 
uma das transações mais marcantes que acordou principalmente o meio acadêmico, neste 
assunto, foi quando a Philip Morris1incorporou a indústria de alimentos KRAFT2 por 10 
bilhões de dólares. Porém, o patrimônio físico da empresa adquirida estava contabilizado em 
apenas 1 bilhão de dólares, os outros 9 bilhões de dólares adicionais referiam-se aos bens 
Intangíveis (poder da marca, imagem, posição comercial, entre outros). 
 Para Lemes e Carvalho (2010, p. 195), o Ativo Intangível é um “ativo não monetário 
identificável sem substancia física”. Ainda, segundo o mesmo autor, as empresas comumente 
gastam para a aquisição, desenvolvimento, manutenção ou melhoria desses recursos 
Intangíveis, no entanto, há algumas condições básicas que devem estar presentes na 
qualificação de um ativo intangível, para que um bem se enquadre neste conceito, tais como: 
capacidade de identificação de tal ativo como sendo um intangível; o controle de tal ativo e a 
geração de benefícios econômicos/ fluxos de caixa. 
 
1.1 Contextualização 

1.1.1 O Ativo Intangível e as Entidades Desportivas 
 
 O futebol no Brasil é considerado, dentre os esportes, o mais apaixonante. Contudo, ao 
longo dos anos, tal modalidade deixou de ser tão somente uma atividade de entretenimento e 
se tornou uma excelente oportunidade de negócios, passando a envolver orçamentos 
bilionários e o uso de marcas idolatradas por seus torcedores (ALVES, 2010). 
 Expõe Constantino (2006, p. 1), que “o desporto (em geral) e o futebol (em particular), 
ostentam uma importância considerável em nosso planeta”. Essa importância abrange todos 
os continentes, independentemente do nível de desenvolvimento dos respectivos países, se 
refletindo nos valores financeiros que o envolvem. Essa movimentação de elevados volumes 
financeiros tem revelado o grande potencial econômico e a relevância global do mercado do 
futebol. As entidades desportivas movem receitas bilionárias ano a ano, grande parte advinda 
da negociação de seus atletas, direitos de transmissão televisivos e o uso de marcas, os quais 
são considerados como recursos Intangíveis. . 
 Em 2012, conforme Lepiani (2013), os vinte maiores clubes brasileiros ultrapassaram 
a barreira dos três bilhões de reais de faturamento, demonstrando o tamanho representado pela 
dimensão de transações em nível nacional. Dessa forma, a Entidade Desportiva se torna uma 

                                            
1 A Philip Morris International é uma empresa multinacional produtora detabacoe seus derivados, com produtos 
vendidos em mais de 180 países. 
2 A Kraft Foods Inc. é a maior empresa de alimentos (queijos, sorvetes etc.) dos Estados Unidos, e a segunda 
maior do mundo. pertence a Philip Morris Internation. 
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atividade com finalidades econômicas e do ponto de vista de Bastos, Pereira e Tostes (2007, 
p. 2) exigem “organização, suporte jurídico, suporte contábil, e principalmente administração 
profissional especializada”. Neste contexto, a contabilidade que segundo Crepaldi (2008, p. 
3), “é uma ciência, uma disciplina, um ramo de conhecimento humano, uma profissão que 
tem por objeto o estudo dos fenômenos patrimoniais” e tem por finalidade controlar o 
patrimônio das organizações e apurar seus resultados, para assim fornecer informações aos 
seus usuários sejam eles internos ou externos é de suma importância para estas entidades.  
 Com a criação da Lei 11.638/07, que modificou a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades 
por Ações) que teve como principal finalidade a unificação de procedimentos contábeis no 
sentido de viabilizar o processo de avaliação de empresas de diferentes mercados. Tal fato 
veio a ajudar organizações que vivem na incessante competição de poder de mercado.  Há 
muitos anos existia uma grande lacuna entre o valor contábil de uma empresa e seu valor de 
mercado, e isso vem sendo estudado por profissionais da área. De acordo com diversos 
pesquisadores, o valor de algumas empresas cotado na bolsa de valores, em média, chega a 
ser o dobro de seu valor contábil. Conforme Santos e Schmidt (2002) este valor de mercado, 
normalmente varia entre duas a nove vezes o seu valor contábil. E neste contexto, os Ativos 
Intangíveis criaram corpo e em muitos casos, superam os Ativos Tangíveis.  
 
1.1.2 Legislação aplicada às Entidades Desportivas 

 No Brasil, segundo Silva; Teixeira e Niyama (2009, p. 2), “as normas das entidades 
desportivas iniciaram no ano de 1941, período da Ditadura Militar de Getúlio Vargas e 
baseadas na legislação italiana da época, a partir do Decreto Lei nº. 3.199, o qual estabelecia 
alguns princípios do desporto no país”. Este decreto proibia a organização e o funcionamento 
de entidades desportivas com fins lucrativos, em seu artigo 48. 
 Anos depois, houve a promulgação da Lei 6.354/76, a qual trouxe a terminologia 
“passe”, que caracteriza o vinculo entre o atleta e a entidade desportiva. A partir da década de 
90, visando adaptar a legislação brasileira ao cenário desportivo mundial, muito impulsionado 
pelo crescente investimento do setor privado no esporte, foi criada a Lei nº. 8.672/93, 
chamada de “Lei Zico”. Sua finalidade não era somente tratar do contexto futebolístico, mas 
também tratar das normas gerais desportivas. 
 Entretanto, foi no ano de 1998, que despontou a Lei nº. 9.615/98, a conhecida “Lei 
Pelé”. Esta Lei teve como principal função aperfeiçoar a “Lei Zico” e uma de suas alterações 
tratadas foi a extinção do “passe” de atletas de futebol profissional. Em junho de 2002, foi 
promulgada a Medida Provisória (MP) nº. 039, que alterava a “Lei Pelé”, a qual tornou 
obrigatória a publicação e elaboração das demonstrações contábeis das entidades desportivas 
profissionais. Em 2003, surge a Lei 10.672/03, modificando a Lei Pelé e mantendo a 
necessidade em elaboração e publicação das demonstrações contábeis examinadas por 
auditores independentes. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
  
2.1 Apresentação das Demonstrações Contábeis 

 O Item 8 da deliberação CVM nº. 488 descreve que um conjunto completo de 
demonstrações contábeis inclui: balanço patrimonial; demonstração do resultado; 
demonstração das mutações do patrimônio líquido; demonstração dos fluxos de caixa (ou, 
alternativamente, das origens e aplicações de recursos, enquanto requerida pela legislação 
societária – Lei nº. 6.404/76); demonstração do valor adicionado, se divulgada pela entidade; 
e notas explicativas, incluindo a descrição das práticas contábeis.  
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 Para que os usuários das demonstrações contábeis possam tomar decisões com maior 
precisão, as demonstrações devem ser divulgadas adequadamente, de acordo com as normas 
contábeis vigentes. A divulgação, também chamada disclosure é a última fase do ciclo 
contábil, caracterizada, inicialmente, pelos processos de reconhecimento e mensuração. Para 
Leite (2012), o disclosure está fortemente ligado às características qualitativas da informação 
contábil, como relevância, compreensibilidade, credibilidade, materialidade e 
comparabilidade. A transparência corporativa é quando se disseminam as informações 
relevantes e confiáveis sobre o desempenho operacional e financeiro, oportunidades de 
investimento, governança, valores e riscos. Percebe-se assim, que o conceito de disclosure 
relaciona-se diretamente ao conceito de transparência organizacional. 
 Leite (2012, p. 5) observa ainda, “que o equilíbrio entre o custo e o benefício da 
divulgação define o quanto se deve evidenciar, ou seja, os benefícios decorrentes da 
informação devem exceder os custos de produzi-la”. 
   
2.2 Ativo Intangível 

 Por causa das intensas transformações que a economia vem atravessando, o Ativo 
Intangível vem ganhando forte importância nas organizações, pois é um ativo como outro 
qualquer (IUDICIBUS et al., 2010). No entanto, para defini-lo é indispensável antes, reiterar a 
definição do ativo. Para Lemes e Carvalho (2010 p. 195), “o ativo é um recurso controlado 
pela entidade como resultado de eventos passados e que se espera por benefícios econômicos 
futuros, os quais fluirão para a entidade”.  
 Ativo Intangível então, ou Incorpóreo, ou também chamado de Ativo Invisível, para 
Santos e Schmidt (2002, p. 14), são bens que não se podem ser tocados, pois não possuem 
corpo físico, mas que passaram a ter grande relevância a partir das ondas de fusões e 
incorporações na Europa e nos Estados Unidos. Contudo, há muitos outros ativos que não 
possuem tangibilidade e são classificados como se tangíveis fossem. De acordo com 
Hendriksen e Van Breda (2011, p. 388), “exemplos para tais ativos são as contas a receber, 
despesas pagas antecipadamente, e ações e obrigações mantidas como aplicações financeiras”.  
 De acordo com Iudícibus (2012 p. 34-35), a legislação diz que “devem ser 
classificados no grupo Intangível os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da companhia ou exercido com esta finalidade, inclusive o fundo de 
comércio adquirido”.  
 Assim como na Lei 11.638/07, os Ativos Intangíveis são tratados no CPC 04, na NBC 
T 19.8 e na IAS 38. A Lei 11.638/07 trouxe uma nova redação à Lei 6.404/76, pois levou em 
consideração a importância dos Ativos Intangíveis, visando maior transparência e 
harmonização nas demonstrações contábeis, baseada nas normas internacionais de 
contabilidade.  O quadro 1, abaixo, apresenta um resumo comparativo da situação relativa à 
definição de Intangíveis no Brasil antes e depois da Lei 11.638/07. 
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Momento Definição de Ativo Intangível 

Antes da Lei 11.638/07 

Ausente 
Referências a ativos intangíveis sem 
conceituação (NBC T.3.2, Deliberação CVM 
488/2005, e, legislação fiscal abordada na seção 
4.1). 

Depois da Lei 11.638/07 

Uso de método conceitual real na linha do 
IASB. 
Nova redação do art. 179, VI da Lei 6.404/76 dada 
pela Lei 11.638/07: “os direitos que tenham por 
objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da 
companhia ou exercidos com essa finalidade, 
inclusive o fundo de comércio adquirido”. 
Pronunciamento CPC 04, item 8: “Ativo 
intangível é um ativo não monetário 
identificável sem substância física”. 

Quadro 1: Síntese da questão conceitual de intangíveis antes e depois da Lei 11.638/07. 
Fonte: Adaptado de Crisóstomo (2009, p. 55). 
  
2.3 Sociedades Desportivas e os Ativos Intangíveis 
 
2.3.1 Sociedades Desportivas 

 O desporto, designadamente a vertente do futebol, atualmente constitui um dos 
principais negócios que conjuga grandes capitais e pessoas como nenhum outro, provendo 
quantidades volumosas de valores (CONSTANTINO, 2006). Descreve Constantino (2006, p. 
1), que “o desporto (em geral) e o futebol (em particular), assumiram uma importância 
considerável ao redor do mundo”. Essa importância abrange todos os continentes, 
independentemente do nível de desenvolvimento de tais países, e se reflete nos valores 
financeiros que a envolvem.  
 Ainda para este mesmo autor, pode-se dizer que o futebol tenha se transformado num 
importante mercado de trabalho, não somente em países ricos, como também 
progressivamente tem expandido a sua influência, como causa e consequência de 
desenvolvimento, nos países mais pobres e atrasados do planeta. Assegura Constantino (2006) 
que o futebol gera postos de trabalho para diversas profissões, como por exemplo: o jardineiro 
que cuida do gramado; o jogador; o treinador; o massagista; o médico; o pessoal do 
departamento de relações públicas; o motorista; o canalizador; o eletricista; o mecânico; o 
vendedor de bebidas nos dias de jogos, entre inúmeros outros. 
 De acordo com Constantino (2006, p. 24), “os primeiros clubes profissionais de 
futebol, constituídos como sociedades de responsabilidade limitada desde 1890, nunca 
tiveram como pretensão obter benefícios financeiros para os seus acionistas ou corpo 
administrativo”. O objetivo fundamental consistia em ganhar títulos no campo de jogo, e daí 
advinham benefícios econômicos. As sociedades desportivas surgiram e exigiram maior 
responsabilidade na gestão dos clubes desportivos profissionais. No entanto, a sua criação 
levantou outros problemas que até então não haviam sido profundamente ponderados. Os 
jogadores de futebol passaram a ter um papel fundamental, não só desportivo, mas também 
como elementos aptos de incorporarem às Demonstrações Financeiras das sociedades 
desportivas (CONSTANTINO, 2006). 
   
2.3.2 Entidades Desportivas e seus Ativos Intangíveis 

 Expõe Leite (2012) que em 1996 foi realizado um estudo para analisar se os potenciais 
serviços prestados pelos jogadores de futebol deveriam ser reconhecidos como ativos nos 
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clubes. O estudo tratou esta perspectiva com base nas normas contábeis do Reino Unido e se 
deu por meio de um estudo de caso em um grande clube do futebol escocês. O autor do estudo 
utilizou-se de quatro tipos de metodologia para avaliar estes ativos e concluiu que existiam 
argumentos suficientes para registrar os serviços prestados pelos jogadores de futebol como 
ativos contábeis e recomendou que os jogadores fossem avaliados por seus valores 
realizáveis. 
 Leite (2012) ainda explica que o nível de evidenciação das demonstrações contábeis 
dos clubes de futebol que disputaram o campeonato brasileiro da série A de 2004 e tiveram 
melhor desempenho no campeonato brasileiro (principal campeonato do país) e com melhor 
desempenho financeiro (lucro líquido), divulgaram as demonstrações contábeis com maior 
grau de evidenciação do que os times com pior desempenho. E afirma também que diversos 
pesquisadores também obtiveram esta conclusão. 
 Com relação à divulgação dos Ativos Intangíveis nas demonstrações contábeis dos 
clubes de futebol, Cardoso, Maia e Ponte (2012) elaboraram uma lista de verificação com 29 
itens baseado no IAS38 para mensurar o nível de divulgação do Ativo Intangível nas 
demonstrações contábeis dos 10 maiores clubes de futebol do mundo e dos 10 maiores clubes 
de futebol do Brasil. Foi realizado um teste de médias pelas autoras e o resultado demonstrou 
que o nível de divulgação do Intangível nas demonstrações contábeis é superior nos dez 
maiores clubes de futebol do mundo. 
  
2.3.3 O direito desportivo sobre o jogador como ativo 

 Afirma Cruz, Santos e Azevedo (2009, p. 65) “que os recursos humanos são os 
principais ativos, sobretudo nos clubes com finalidade de participação em competições 
desportivas de caráter profissional” e que carecem dispor de um grupo de jogadores adequado 
ao desenvolvimento da sua atividade. Os atletas são os principais agentes, os elementos 
imprescindíveis à realização dos eventos desportivos. 
 Os jogadores de futebol são adquiridos ou desenvolvidos pelos clubes, geralmente, 
com o objetivo de contribuírem para a geração de benefícios econômicos futuros para a 
entidade. Esses benefícios são considerados Intangíveis – contribuição para o sucesso 
futebolístico do clube. Conforme Bastos, Pereira e Tostes (2007, p. 5), “são considerados 
Ativos Intangíveis as habilidades dos atletas e não os atletas em si”. Há uma relação 
contratual de trabalho que o atleta assume, prestando serviços e colocando à disposição do 
clube suas habilidades técnicas e intelectuais, além de, nos últimos anos, uma relação 
contratual de licença de uso de imagem.  
 Do ponto de vista de Cruz, Santos e Azevedo (2009, p. 65-66), “o bom desempenho da 
equipe depende da contribuição dos jogadores, o que vai permitir o aumento dos fluxos de 
caixa do clube e dos correspondentes rendimentos presentes e futuros”. Ou seja, quanto 
melhor o desempenho, mais provável as receitas aumentarem, principalmente as de bilheteira, 
direitos televisivos, publicidade, merchandising, prêmios monetários recebidos de instituições 
que organizam as competições em que participam.  
  
2.3.4 NBC T 10.13 – Dos aspectos contábeis específicos em entidades desportivas 

profissionais 

 Aplicam-se às entidades desportivas profissionais os Princípios Fundamentais de 
contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade, suas Interpretações 
Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Através 
da Resolução CFC nº. 1.429 de 25 de janeiro de 2013 foi revogada a NBC T 10.13 que 
continha as normas de contabilidade para as Entidades Desportivas, inserindo em seu lugar a 
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Interpretação Técnica Geral (ITG) 2003, que estabelece novas normas para os registros e 
demonstrações contábeis dessas Entidades.  
 O quadro 2 abaixo mostra os itens que tratam especificamente sobre os Registros 
Contábeis. 

 
Quadro 2: Contabilidade nas entidades desportivas de acordo com a ITG 2003. 
Fonte: Revista CFC, mai., (2014, p. 25). 
 Das novas interpretações, vale ressaltar as do item 19, letras “a” e “c”, onde se 
recomenda que a entidade desportiva profissional apresente a composição dos direitos sobre 
os atletas registrados no Ativo Intangível com a segregação do valor correspondente ao gasto 
e sua amortização, contemplando o percentual do direito econômico pertencente à entidade.  

Item 19 – Notas Explicativas – 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;  
(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 ser 
divulgados os percentuais 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, cíveis e assemelhadas; e 
(h) seguros contratados para os atletas profissionais e demais ativos da entidade. 
Quadro 3: Notas Explicativas – Item 19 – ITG 2003. 
Fonte: Elaborado pelas autoras com base na ITG 2003, CFC. 
 
3. METODOLOGIA 

 
3.1 Descrição da Amostra 

 Foram analisas as demonstrações contábeis do período de 2007 a 2013 da entidade 
desportiva profissional. O clube está constituído sob a forma de sociedade civil de prática 
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desportiva sem finalidade econômica. Seu objetivo é incentivar e exercer atividades de caráter 
desportivo, desenvolvendo e estimulando todas as modalidades, principalmente a prática de 
futebol profissional. É filiado à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e por consequência à 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e à Confederação Sul Americana de Futebol 
(CONMEBOL). Auferiu o 6º lugar, entre os 25 times mais valiosos do Brasil, de acordo com 
o levantamento realizado e divulgado pela Pluri3. Levando em conta seus critérios de estimar 
o valor de mercado de cada jogador, o valor do clube foi aferido em R$175,2 milhões, 
segundo o ranking publicado em 12 de dezembro de 2013. Um dos clubes com administração 
mais moderna e possuidor de um dos maiores quadros de sócios, da entidade desportiva 
profissional tem uma das Marcas mais valorizadas do país. Seus principais patrocinadores são 
Banrisul, Tramontina e Unimed e o material esportivo vem da Empresa Topper.  
  
3.2. Quanto aos Procedimentos de Pesquisas 

 Quanto ao procedimento, o estudo classifica-se como uma pesquisa bibliográfica que é 
desenvolvida mediante material já elaborado, principalmente de livros e artigos científicos 
(BEUREN, 2012, p. 86). Esta pesquisa também se caracteriza com sendo documental, pois 
analisa as demonstrações contábeis da entidade num período de sete anos, para Gil (2010, p. 
65), a pesquisa documental apresenta muitos pontos de semelhança com a bibliográfica, pois 
“livros, artigos de periódicos e anais de eventos podem ser considerados como tipos especiais 
de documentos”. O estudo utilizou-se ainda do estudo de caso. Beuren (2012), explica que o 
estudo de caso caracteriza-se muito pelo desenho limitado de um único caso. Esse estudo é o 
preferido pelos pesquisadores que desejam aprofundar seus conhecimentos a respeito de 
determinado caso em especifico.  
   
3.3. Quanto a Coleta e Análise dos dados 

 Foi utilizada a pesquisa qualitativa, pois serão observados os fatos registrados através 
da análise das demonstrações contábeis no período de sete anos.  
A pesquisa qualitativa não emprega nenhum instrumento estatístico como base no processo de 
análise do problema. Os estudos que aplicam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema.  
 A entrevista semiestruturada proporciona maior interação e conhecimento das 
realidades dos informantes. Conforme Beuren (2012, p. 133 apud TRIVIÑOS, 1987), “a 
entrevista semiestruturada a é a que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, adicionam-se a uma grande 
quantidade de interrogativas, fruto de novas hipóteses que surgem no transcorrer da 
entrevista”. A entrevista semiestruturada será realizada ao contador da entidade, visando 
identificar a forma como são mensurados os valores publicados dos Ativos Intangíveis e 
elucidar dúvidas pertinentes ao estudo.  
 
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
 
 As contas do Ativo Intangível, grupo em que o da entidade desportiva profissional 
considera três subcontas, as quais serão levadas em consideração neste estudo são: 1 - Direitos 
sobre Atletas Profissionais; 2 - Direitos sobre Atletas em Formação e 3 - Marcas Registradas. 
Nas Notas Explicativas das demonstrações contábeis supramencionadas, consta que para o da 

                                            
3 Pluri Consultoria: A experiência da PLURI em inteligência de mercado e gestão aplica-se em projetos de 
consultoria para o mercado esportivo, abrangendo empresas patrocinadoras, investidores, clubes, entidades e 
atletas. 
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entidade desportiva profissional, Atleta em Formação é todo aquele que está sob orientação 
nas categorias de base do clube e que Atleta Profissional é todo aquele que presta serviços à 
categoria profissional, devidamente inscrito e registrado na CBF e apto a disputar as 
competições oficiais pelo clube. No que diz respeito à conta Marcas Registradas, são levados 
em conta os valores das diferentes marcas “ENTIDADE DESPORTIVA PROFISSIONAL” 
registradas e protegidas. 
 Faz-se necessário ressaltar, que até o ano de 2008, as contas “Direitos sobre Atletas 
Profissionais” e “Direitos sobre Atletas em Formação”, faziam parte do grupo de Ativo 
Imobilizado, conforme explica o contador da entidade, quando questionado sobre qual 
período financeiro estas contas começaram a ser publicadas como Intangível, já que foi a 
partir da Lei 11.638/07 que de fato elas ganharam seu lugar no Balanço Patrimonial.” Este 
critério de avaliação, para Atletas Profissionais, sempre foi utilizado e constavam no Ativo 
Imobilizado em conta específica. Da mesma forma, os atletas em formação começaram a ter 
seus custos ativados desde 2001, em conta específica de ativo imobilizado”. 
 Abaixo, segue a tabela 1, elaborada com os valores destas subcontas que hoje são 
entendidas como Ativo Intangível pelo da entidade desportiva profissional. 

Entidade desportiva profissional – Ativos Intangíveis (valores expressos em milhares de reais) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Direitos s/ atletas 
profissionais 

15.699,00 8.827,00 14.151,00 12.724,00 27.967,00 19.581,00 47.141,00 

Direitos s/ atletas em 
formação 

9.274,00 15.699,00 16.285,00 14.310,00 15.170,00 23.331,00 22.259,00 

Marcas registradas 36.555,00 36.555,00 36.554,00 36.554,00 36.554,00 36.554,00 36.554,00 
Tabela 1: Ativos Intangíveis da entidade desportiva profissional. 
Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da pesquisa. 
 É evidente o impacto que os Ativos Intangíveis causam no balanço patrimonial. 
Exemplificando tal consideração, no ano de 2013, em que o total do ativo é R$ 288.902 
(Milhões) e o total do Ativo Intangível é R$ 105.955 (Milhões), o que equivale 36,67%. Entre 
as subcontas que compõem o Ativo Intangível, primeiramente percebe-se que a Marca 
Registrada vem se mantendo inalterada, e em pergunta sobre tal fato ao contador da entidade 
explica que “Esse registro não é permitido pela Legislação contábil vigente, então esse 
registro permanece, mesmo com ressalvas de auditoria nos balanços, e teve como finalidade a 
manutenção do PL positivo e não é corrigido. No entanto, o correto seria estornar esse 
lançamento”. 
   
4.1.  Mensuração e Divulgação dos Ativos Intangíveis da Entidade 
 
 Segundo o contador da entidade desportiva, “os Ativos Intangíveis Atletas 
Profissionais são registrados pelo custo de aquisição (compreendido pelo valor pago ao clube 
vendedor, comissões envolvidas na negociação e luvas pagas ao atleta), veja que são critérios 
objetivos, ou seja, pelo valor efetivamente pago [...]”. 
 Observando tal explicação, pode-se fazer a seguinte ilustração de entendimento do 
método utilizado: 
 
 

 

Atletas Profissionais Custo de Aquisição 

Valor pago ao 
clube vendedor 

Comissões de 
negociação 

Luva paga ao 
atleta 

 
Método para se chegar ao valor publicado no 

Ativo Intangível 
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Figura 1: Método de mensuração dos Atletas Profissionais. 
Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da pesquisa. 
 Quanto aos Atletas em Formação, o contador esclarece: Para os Atletas em Formação 
é utilizado um critério de rateio dos custos realizados pelo centro de custo Categoria de Base 
(divide-se o custo apurado em cada mês, pelo nº. de atletas constantes das relações naquele 
mês), e, mesmo sendo um custo rateado entre atletas, ele está baseado em critério objetivo o 
Custo incorrido. 
 Da mesma forma que se pode ilustrar o método para a mensuração dos Atletas 
Profissionais, segue abaixo o método utilizado para os Atletas em Formação: 
 

 
 
 
Figura 2: Método de mensuração dos Atletas em Formação. 
Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da pesquisa. 
 Outra curiosidade que se abate, é referente ao impacto que estes Ativos Intangíveis 
causam no Balanço Patrimonial, e quando perguntado sobre tal fato, o contador da entidade 
desportiva nos elucida dizendo que: “Esses registros apresentam um pouco melhor os Ativos 
‘Direitos sobre Atletas’, mesmo que esses ativos não tenham seus valores mensurados de 
acordo com suas valorizações no mercado”. 
 Em vistas às notas explicativas das demonstrações contábeis em análise, é possível 
entender como é realizado o cálculo de direitos sobre os atletas, tanto os adquiridos quanto os 
formados pelo clube, representado pela seguinte fórmula:  
Método de Custo Líquido = Custo apurado – Amortizações Acumuladas = Líquido 
 A tabela 2 abaixo exemplifica os valores advindos desta fórmula apresentada, que faz 
chegar aos valores dos Direitos sobre Atletas Profissionais publicados nos Ativos Intangíveis 
no BP:  

DIREITOS SOBRE ATLETAS PROFISSIONAIS (em R$ mil) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido 

Atletas Adquiridos 2.065,00 6.229,00 11.135,00 10.537,00 26.581,00 18.660,00 45.161,00 

Atletas Formados 6.141,00 2.598,00 3.016,00 2.187,00 1.388,00 921,00 1.980,00 

TOTAL 8.206,00 8.827,00 14.151,00 12.724,00 27.969,00 19.581,00 47.141,00 
Tabela 2: Direitos sobre Atletas Profissionais. 
Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da pesquisa. 
 Agora, parte-se para a segmentação que o clube compõe o valor dos Direitos sobre 
Atletas em Formação: Junior (18, 19 e 20 anos), Juvenil (16 e 17 anos) e Infantil (14 e 15 
anos).  
 
 
 

DIREITOS SOBRE ATLETAS EM FORMAÇÃO 

 2007 2008 2009 2010 

 
Nº. de 
Atletas 

R$ mil 
Nº. de 
Atletas 

R$ mil 
Nº. de 
Atletas 

R$ mil 
Nº. de 
Atletas 

R$ mil 

Atletas em Formação Rateio de Custos 
Categoria de Base 

Custo apurado 
no mês 

Nº de Atletas 

 

Método para chegar ao valor publicado no 
Ativo Intangível  

÷ 
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Junior 55 3.872 54 7.620 44 8.657 45 9.747 

Juvenil 31 3.274 54 5.783 37 5.433 39 2.018 

Infantil 40 2.128 43 2.296 115 2.195 116 2.543 

TOTAL  9.274  15.699  16.285  14.308 
 Tabela 3: Direitos sobre Atletas em Formação. 
 Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 
 

DIREITOS SOBRE ATLETAS EM FORMAÇÃO 
2011 2012 2013 

Nº. de Atletas R$ mil 
Nº. de 
Atletas 

R$ mil 
Nº. de 
Atletas 

R$ mil 

42 8.980 63 14.608 62 12.451 

47 3.350 54 4.761 62 4.761 

124 2.839 135 3.962 125 3.962 

 15.169  23.331  21.174 
Tabela 4: Direitos sobre Atletas em Formação. 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 
5. CONCLUSÃO 
 
 Como proposto no início deste estudo, o objetivo geral do estudo foi identificar as 
contas de Ativo Intangível, com vistas a analisar as práticas de evidenciação da composição 
do valor destes ativos nas demonstrações contábeis da entidade desportiva da entidade 
desportiva profissional. Neste sentido, ficou evidente que o direito sobre os Atletas e a Marca 
pertencente à entidade possuem valores impactantes no seu patrimônio. A ITG 20034, 
recomenda que a entidade desportiva profissional apresente a composição dos direitos sobre 
os atletas registrados no Ativo Intangível com a segregação do valor correspondente ao gasto 
e sua amortização, contemplando o percentual do direito econômico pertencente à entidade. 
 Todavia, em notas explicativas nas demonstrações contábeis do exercício de 2013, ano 
em que vigorou esta interpretação, a administração da entidade desportiva em análise, afirma 
que tais informações não foram divulgadas, porque estão protegidas por sigilo comercial e 
esclarece aos seus conselheiros, associados e torcedores que a referida composição se 
encontra à disposição na sede da entidade. Com esta decisão em nota explicativa, fica claro 
que a entidade desportiva em análise não segue as normas contábeis integralmente. O que 
classifica o nível de disclosure ao patamar de regular e uma gestão pouco transparente.  
 Outro fato que corrobora com essa situação, refere-se à subconta Marca Registrada 
que, conforme a NBC T 19.8, é um Ativo Intangível gerado internamente. Neste caso, não 
deve ser adotado como tal, pois a entidade não incorreu em gastos específicos para a 
formação desta marca, mas sim em custos que não podem ser separados dos custos 
relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo. As normas contábeis brasileiras 
não permitem o reconhecimento contábil de reavaliação de bens Intangíveis gerados 
internamente. Como consequência, o Ativo Intangível e o patrimônio líquido estão com 
valores maiores naquele montante do que na realidade o seriam. 
 Com relação ao questionamento de como são mensuradas e evidenciadas as contas de 
Ativos Intangíveis de uma entidade desportiva? Na entidade desportiva profissional, os Ativos 
Intangíveis Atletas Profissionais são registrados pelo custo de aquisição (compreendido pelo 

                                            
4 A Resolução CFC n.º 1.429 de 25 de janeiro de 2013, revogou a NBC T 10.13 que continha as normas de 
contabilidade para as Entidades Desportivas, inserindo em seu lugar a ITG 2003, que estabelece novas normas 
para os registros e demonstrações contábeis dessas Entidades 
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valor pago ao clube vendedor, comissões envolvidas na negociação e Luvas pagas ao Atleta). 
Já para os Atletas em Formação, é utilizado um critério de rateio dos custos realizados pelo 
centro de custo Categoria de Base, dividindo-se o custo apurado em cada mês, pelo nº. de 
atletas constantes das relações naquele mês. Diante disso, pode-se perceber que os Ativos 
Intangíveis da entidade são mensurados através do Método de Custo.  
 Em tempo, a ITG 2003 exige que sejam feitos registros segregados sobre o valor 
correspondente ao gasto e amortização do atleta, e mesmo assim, a entidade se nega. 
Permitindo que as demonstrações não estejam claras o suficiente, pecando no nível de 
evidenciação e consequentemente, evitando que seus usuários estejam atentos à situação real 
da organização. 
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