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(Os trabalhos 

O PAPEL DA CONTABILIDADE NO ESPORTE BRASILEIRO: Um estudo de caso 

do Sport Clube Corinthians Paulista 

 

 

1. RESUMO 

 

Com a vigência da Lei nº 11.638/07, que em alguns quesitos alterou a Lei nº 

6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) houve mudanças importantes, onde 

exige que as entidades tenham mais transparência em suas informações. 

Mostrando de que maneira se encontrava a posição patrimonial da empresa 

Sport Clube Corinthians Paulista durante os anos de 2007 a 2012. O objetivo 

deste trabalho é verificar diante das Práticas Contábeis, no que diz respeito às 

informações Patrimoniais do Sport Clube Corinthians Paulista, como estão sendo 

elaboradas e apresentadas as suas Demonstrações Contábeis, se realmente se 

encontram em conformidade com Lei. A pesquisa para esse trabalho foi feita 

através de material bibliográfico e sites, os principais autores trabalhados para 

tratar sobre a temática contábil foram Iudícibus (contabilidade geral), assim como 

Ribeiro (contabilidade introdutória) e também do Marion (teoria da contabilidade). 

Pesquisamos, também, o site oficial do Sport Clube Corinthians Paulista e 

acompanhamos as mudanças da Legislação durante o processo de estudo sobre 

a temática aqui apresentada. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Pretendemos apresentar como o Sport Clube Corinthians Paulista esta se 

comportando com as determinações da lei, e para que todo tipo de empresa e 

entidades se adequarem  a esta nova maneira de se fazer Contabilidade. Serão 

abordados no artigo os Relatórios Contábeis do Clube. As leis modificadas para 

melhor entendimento, para que se adéquam os decretos e se atualize, o papel do 

contador é formalizar organizar estruturar as contas das empresas e orientar os 

empresários sobre a posição financeira (IUDÍCIBUS, et. al, 2010). 

 

3. OBJETIVOS 
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O objetivo geral do trabalho está na compreensão da aplicação da contabilidade 

para o esporte brasileiro e a normatização da Lei regulamentada para as 

Demonstrações Contábeis do clube; 

Objetivo específico entender na prática como o clube esta elaborando suas 

Demonstrações financeiras. Perceber se está sendo publicadas de forma 

transparente as informações Patrimoniais da entidade Sport Clube Corinthians 

Paulista. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado através de pesquisa exploratória bibliográfica e 

documental. Utilizando de verificações dos relatórios contábeis, são eles, O 

Balanço Patrimonial, A Demonstração do Resultado do Exercício, a 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, A Demonstração do Fluxo 

de Caixa e a Demonstração de Valor Adicionado e Notas Explicativas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Mudanças nas Leis que alteram as Demonstrações Contábeis para as 

Entidades Desportivas 

Após entrar em vigor a nova Lei das Sociedades Anônimas a Lei 11.638, de 28 

de dezembro de 2007, que modificou certos quesitos da Lei 6.604/76, determina 

que as entidades possam apresentar com base na escrituração fiscal as 

seguintes demonstrações contábeis, no final de cada exercício social: O Balanço 

Patrimonial; a Demonstração do Resultado do Exercício; a Demonstração de 

Fluxo de Caixa; a Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados ou 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; a Demonstração do Valor 

Adicionado e as Notas explicativas. As Demonstrações Contábeis possibilita em 

sua elaboração mostrar com clareza a posição em que a entidade se encontra 

com as informações patrimoniais financeiras (MARION, 2009). 

 

Desempenho Financeiro do Corinthians 

 

O Corinthians hoje é um exemplo de que uma boa gestão financeira é 

fundamental para a evolução de um patrimônio. Suas fontes de receitas são: 
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negociação de atletas, televisão, patrocínio e publicidade, social e amador e 

bilheteria de 2007 ao ano 2012.  

Em 20071 sua receita foi 134,3 milhões e já em 2012 foi de 358,5 milhões, o 

clube então teve um crescimento de 167% durante esses anos. Sendo que de 

2011 a 2012 o aumento foi de 23%. Pois comparado seus números entre 2007 e 

2012, o crescimento foi de 416%. Tudo isso é possível porque o clube está 

investindo em outros meios para a obtenção de receitas, por exemplo, em 2011 a 

transferência de atletas equivalia a 21% de sua receita total e em 2012 passa a 

ser de apenas 9%, ou seja, houve diminuição de 12%, porem em contrapartida o 

investimento em televisão passou de 39% a 43%, um aumento de 4%. Portanto, 

é necessário planejar, analisar e controlar suas atividades financeiras, 

percebendo assim as melhores decisões a serem tomadas, foi assim que o 

Corinthians obteve melhores resultados ao longo desses anos.  

 

Quadro I - Demonstrações Contábeis – Balanço Patrimonial 

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2011 e 2010  

 Sport Clube Corinthians Paulista em milhares de reais 

  Ativo  2.011 2.010  Passivo          2.011 2.010 

 Circulante  188.531 136.013  Circulante  289310 188.439 

 Caixa e Equivalentes a 

Caixa  
4.003 1.145  Empréstimos e financiamento  32.828 28.959 

 Contas a receber  169.496 115.274  Fornecedores  39.832 19.779 

 Direito de uso de imagem  8.390 15.625  Exploração imagem a pagar  9.635 17.453 

 Outras contas à receber  5.313 2.425  Obrigações a encargos sociais  76.519 42.954 

 Estoques  300 428  Obrigação tributaria  4.910 4.974 

 Despesas do Exercício 

seguinte  
1.029 1.11.  Tributos parcelados  3.913 4.279 

 Não circulante  321.483 110.497   
 

  

 Realizável a longo prazo  
  

 Não circulante  399.196 180.138 

 Depósitos judiciais  4.122 2.688  Empréstimos  20.840 34.461 

 Contas a receber  308.162 99.603  Exploração imagem a pagar  5.473 2.474 

 Direito de uso de imagem  6.403 5.072  Tributos parcelados  53.636 52.509 

 Direitos para negociações  2.796 3.135  Receitas a realizar  312.310 83.457 

  
  

 Provisão para contingências  6.937 7.238 

 Permanente  245.825 184.081   
 

  

 Imobilizado liquido  192.695 167.710  Patrimônio líquido  67.333 62.014 

 Intangível  53.130 16.370  Patrimônio social  1 1 

  
  

 Outros resultados abrangentes  93.158 95.822 

 Total do ativo não circulante  567.308 294.578  Reserva de capital  31 31 

  
  

 Déficits acumulados  -25.857 -33.840 

 Total do ativo  755.839 430.591  Total do Passivo e P. Líquido  755.839 430.591 

Adaptado de: http://www.corinthians.com.br/upload/site/balan%C3%A7o%20corinthians%202011%20final%202.pdf. 
Acesso em:04-03-2013 
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Balanço Patrimonial 

De acordo com Iudícibus (2010), entende-se que os balanços patrimoniais são 

uma forma organizada e estruturada de controlar e demonstrar as contas que 

compõem uma empresa e se utilizam para manter um equilíbrio e ter condições 

de se programar através de análises para que os números mostrem o 

desempenho ocorrido dentro do período sendo obrigatório o fechamento anual do 

balanço de forma transparente como determina a lei. Os bens, direitos, 

obrigações e o capital social que compõem o balanço, conta lançada no passivo 

que são recursos que aumenta o ativo, obtendo o lucro (IUDÍCIBUS, 2010). 

Observa-se que o balanço é composto por Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, 

onde no ativo as contas representem recursos obtidos para ter benefícios futuros, 

o passivo as contas de obrigações e de exigibilidade, e o patrimônio líquido como 

diz o próprio nome é o patrimônio que a empresa tem é onde se encontram as 

contas de capital inicial, lucros ou prejuízos, por meio dos artigos 176 a 182, 

essas contas têm uma ordem a ser obedecida para que seja entendida e 

compreendida pelos usuários. 

 
 

Quadro II - Demonstração do Resultado do Exercício 
Demonstração dos Resultados para os Exercícios Findos 

em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de reais) 

Futebol 2011 2010 
Receita Bruta     
Direitos de transmissão de TV 112.486 54.969 

Patrocínios e publicidades 44.382 47.315 
Arrecadação de jogos 27.171 29.434 
Premiações, fiel torcedor e loterias 14.700 6.934 

Subtotal 198.739 138.652 
Receitas com repasse de direitos federativos 59.706 34.963 
Total das receitas operacionais 258.445 173.615 
Dedução da Receita Bruta    

Impostos e contribuições -9.455 -7.385 
Receita operacional líquida do Futebol 248.990 166.230 
Receitas (Despesas) Operacionais    

Pessoal -7.308 -79.624 
Serviço de terceiros -26.444 -21.526 
Gerais e administrativas -4.744 -6.791 

Custo com vendas e aquisição de atletas -43.784 -11.255 

Deprec. e Amortiz. de Direitos -27.266 -14.156 

Futebol -15.132 -16.168 

Rateio de despesas administrativas -6.708 -3.879 
Total das Despesas Operacionais -197.386 -153.399 

Superávit operacional do Futebol antes das despesas 
financeiras e das outras receitas 

51.604 12.831 

Despesas financeiras líquidas -32.086 -9.817 
Outras receitas -2.882 463 
Superávit do futebol no exercício 16.636 3.477 

CLUBE SOCIAL E ESPORTES AMADORES   
Receita bruta    
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Continuação Quadro II 

Contribuições dos sócios 

 

8.628 

 

8.249 
    Explorações comerciais 8.486 9.719 

 
 
Licenciamento e franquias 

 
 

14.038 

 
 

20.709 

Outras receitas 892 341 
Total das Receitas Operacionais 32.044 39.018 
Deduções da Receita bruta    

Impostos e contribuições -478 -416 
Receita operacional líquida do Clube Social e Esportes 
Amadores 

31.566 38.602 

Receitas (Despesas) Operacionais    
Pessoal -18.361 -14.927 
Serviços de terceiros -9.450 -6.382 

Gerais e administrativas -14.872 -12.450 
Deprec. e amortiz. de direitos -4.976 -5.331 
Esportes amadores -770 -640 

Recuperação de despesas 4 1 
Rateio das despesas administrativas 6.708 3.879 
Total das Despesas Operacionais -41.717 -35.850 

(Déficit) Superávit operacional do Clube Social e Esportes 
Amadores antes das 

-10.151 2.752 

Despesas Financeiras e resultado não operacional 

Despesas financeiras líquidas -1.762 -2.994 
Outras receitas 597 458 
(Déficit) Superávit do Clube Social e Esportes Amadores -11.316 215 

Superávit do exercício 5.320 3.692 

Adaptado de: 
http://www.corinthians.com.br/upload/site/balan%C3%A7o%20corinthians%202011%20final%202.pdf.  
Acesso em: 04-03-2013 

 
 

Demonstração do Resultado do Exercício  

Para Ribeiro (2009) “a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é um 

relatório contábil destinado a evidenciar a composição do resultado formado num 

determinado período de operações da empresa”.  

Através de estudos realizados, observa-se que a Demonstração do Resultado do 

Exercício utiliza-se de contas de resultados chamadas de receitas e despesas 

para demonstrar se a empresa teve lucro ou prejuízo em determinado período. 

Com esse resultado é possível verificar se o patrimônio da empresa aumentou ou 

diminuiu (RIBEIRO, 2009). 

Essa Demonstração deve ser estruturada observando-se as disciplinas contidas 

no artigo 187 da Lei nº 6.404/1976: 

A DRE é elaborada simultaneamente com o Balanço Patrimonial, constitui-
se no relatório sucinto das operações realizadas pela empresa durante 
determinado período de tempo; nele sobressai um dos valores mais 
importantes às pessoas nela interessadas, o resultado líquido do período, 
Lucro ou Prejuízo. (IUDÍCIBUS, 2010). 
  

  

Demonstração do Resultado do Exercício 

Com base no ano 2010 em relação a 2011 foi feita uma análise horizontal da 

Demonstração do Resultado do Exercício do Sport Clube Corinthians observam-

se as variações no Total das Receitas Operacionais, houve um aumento de 
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48,86%, ou seja, algo significativo para o clube. Também foi observado o Total 

das despesas Operacionais, onde houve um pequeno aumento acompanhando 

as Receitas, porém foi apenas de 28,67%. Percebe-se então que suas Despesas 

não foram muito grandes e mesmo assim houve um aumento nas suas Receitas 

de um ano para o outro. Para uma maior detalhamento de sua DRE foi feita uma 

análise vertical entre a receita bruta e a despesa bruta. Foi verificado então que 

no ano de 2011 a Receita foi de 30,94% maior em relação às despesas. 

 

Quadro III - Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxos de caixa das atividades operacionais 

 

2011 

 

2010 

Superávit do exercício 5.320 3.692 

Ajustes para reconciliar o superávit liquido ao caixa gerado pelas atividades 

operacionais 

   

Depreciação do ativo imobilizado 5.525 5.709 

Amortização do intangível 26.462 19.838 

Encargos sobre empréstimos 163 178 

(Aumento)/diminuição no ativo circulante e não circulante    

Contas a receber -262.781 -55.880 

Direito e uso de imagem 5.904 286 

Outras contas à receber 2.887) 3.340 

Estoques 128 -70 

Despesas do exercício seguinte 87 1.322 

Depósitos judiciais -1.434 203 

Aumento (diminuição) no passivo circulante e não circulante    

Fornecedores 16.618 2.729 

Impostos e tributos a recolher -63 2.889 

Exploração de imagem a pagar -1.383 -1.277 

Obrigações e encargos sociais 33.564 19.627 

Acordos e decisões judiciais - (2.229 

Tributos parcelados 761 2.268 

Provisão para contingências -301 -138 

Receitas a realizar 280.486 19.500 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 120.319 32.861 

Fluxo de caixa das atividades de investimento    

Adições de ativo imobilizado (20.901 -3.892 

Intangível – líquido -63.222 -18.475 

Direitos para negociações 338 5.661 

Atletas em formação -9.773 -29.296 

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento -93.558 -46.002 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    

Captação dos empréstimos e financiamentos 34.381 67.180 

Pagamentos dos empréstimos e financiamentos -58.285 -53.703 

Caixa líquido gerado / (utilizado) pelas atividades de financiamentos -23.904 13.477 

Aumento em caixa e equivalentes de caixa 2.858 336 

Caixa e equivalentes de caixa    

No início do exercício 1.145 809 

No fim do exercício 4.003 1.145 

Aumento em caixa e equivalentes de caixa 2.858 336 

Adaptado de: http://www.corinthians.com.br/upload/site/balan%C3%A7o%20corinthians%202011%20final%202.pdf. 

 Acesso em:04-03-2013 
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Demonstração de Fluxo de Caixa  

Segundo Marion (2009) “No Brasil, a alteração da Lei das S.A. (nº 11.638/07) 

prevê a doção da Demonstração dos Fluxos de Caixa (ou, simplesmente, DFC) 

em lugar da DOAR (Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos)”.  

A Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR): 

 

[...] no que se observa, já não é tão usada pelas empresas, trata-se de uma 
demonstração rica em informações, mas de difícil entendimento pelos seus 
usuários. Toda movimentação de entradas e saídas de dinheiro que ocorre 
em uma entidade é apresentada e analisadas através da Demonstração do 
Fluxo de Caixa. O fluxo de dinheiro que a DFC apresenta provém não só 
das contas geradas pelo caixa como também os Bancos, aborda-se toda a 
origem e aplicação do dinheiro que circula na empresa dentro do período 
mostrando os resultados finais desse fluxo (MARION, 2009). 

 

As atividades operacionais, às atividades de investimentos e as atividades de 

financiamento são transações que mostram o seu pagamento e recebimento na 

Demonstração de Fluxo de Caixa. (IUDÍCIBUS, 2010). 

 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO 

Conforme pesquisa realizada entende-se que este tipo de demonstração mostra 

de forma mais clara as movimentações ocorridas em contas que compõe o 

patrimônio liquido, e substitui a demonstração dos lucros ou prejuízos 

acumulados, e a finalidade desta demonstração não só para as reservas 

originadas dos lucros, mas também para um melhor entendimento para se 

calcular os dividendos obrigatórios e com isso as empresas tenham condições de 

avaliar seus investidores para se adequar ao tratamento das variações 

patrimoniais no exercício. (IUDÍCIBUS, 2010).  

Reconhecendo a importância dessa demonstração é que a lei das 
sociedades por Ações mencionou-a, aceitando-a como exposto no 
parágrafo 2º do artigo 186. Estabelece esse parágrafo que a Demonstração 
de Lucros ou prejuízos acumulados “poderá ser incluída na demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido, se elaborada e publicada pela 
companhia”. (IUDÍCIBUS, 2010).  
  

Demonstração do Valor Adicionado 

„‟A lei 11.638/07 tornou obrigatória a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 

para as Sociedades Anônimas de Capital Aberto. ‟‟ (IUDÍCIBUS, 2009) 

 

Através de estudos realizados percebe-se então que a Demonstração do Valor 

Adicionado está relacionada com a sociedade como um todo, desde seus 
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próprios empregados até o governo, por exemplo, é através da DVA que se toma 

conhecimento se uma empresa poderá aumentar ou não a riqueza de 

determinada região caso ela venha a se instalar na mesma. (IUDÍCIBUS, 2010). 

 

Notas Explicativas 
 

Para Ribeiro, (2009) “As Notas Explicativas representam parte integrante das 

demonstrações financeiras”. 

 

Em pesquisa feita, as Notas Explicativas revelam com transparência toda 

avaliação feita das Demonstrações Contábeis e informa todos os padrões 

adotados pelas empresas, de acordo com exigências feitas por 

Lei.(RIBEIRO,2009). 

 

Lei nº 6.404/76, Art. 176 parágrafo 4º diz: “As demonstrações serão 

complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou 

demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação 

patrimonial e dos resultados do exercício”.  

 

 

6. RESULTADOS 

 

Através dos resultados obtidos pela análise contábil das contas foi possível 

observar que a evidenciação apresentada das Demonstrações Contábeis no 

período verificado de 2010 a 2011 foram realizadas de acordo com o exigido por 

Lei. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos resultados obtidos é possível concluir que o Sport Clube Corinthians 

publicou em 2012, suas Demonstrações Contábeis do final do exercício de 2011, 

com suas Notas Explicativas e com o Parecer da Auditoria Independente, 

elaborado e apresentado dentro das conformidades da Lei. O Clube demonstra 

através de seu balanço patrimonial que as contas foram fechadas de forma 

correta por sua equipe de contadores. 
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