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1. RESUMO 
 
A contabilidade brasileira apresenta inúmeras peculiaridades em função das 

particularidades de empresas e atividades, onde nesse contexto se encontram as 

entidades esportivas. Essas entidades possuem ativos muito valiosos e de grande 

volume, os atletas de futebol. Classificados como ativos intangíveis, os atletas 

geram benefícios econômicos que muitas vezes extrapolam o valor contratual e 

também possuem custos atrelados à formação (atletas da base) e sua manutenção. 

O contrato de trabalho é o principal instrumento para mensuração de seu custo e o 

quanto que será amortizado no decorrer da vida útil. O atleta de futebol além de não 

ser um ativo comum aos outros, é remunerado pela sua atividade. Essa 

remuneração é fruto de discussão quanto ao vínculo empregatício, tendo o clube e o 

atleta decisões de recolher menos tributos possíveis ao fisco e gerando embates 

trabalhistas, desde o advento da Lei Pelé em 1998. 

 

2.  INTRODUÇÃO: 

 A contabilidade brasileira passa por inúmeras atualizações desde a Lei nº 

11.638 de 2007 que permitiu que as empresas nacionais se inserissem no contexto 

da contabilidade internacional. Nesse cenário, encontram-se as entidades 

esportivas. O futebol brasileiro conta com inúmeros clubes e jogadores registrados 

em sua confederação. O futebol brasileiro movimenta muito dinheiro, em função da 

formação, contratações e transferências de jogadores, devido o potencial que o país 

tem em formar jogadores para clubes no mundo todo. Em função desse potencial 

formador de atletas e por não se tratar de um ativo comum, foi escolhido o tema 

“Reconhecimento contábil de atletas de futebol”, onde analisamos as demonstrações 

financeiras anual do Sport Club Corinthians Paulista, ou simplesmente “Corinthians”. 

 

3.  OBJETIVOS 

 Com o objetivo de mensurar e reconhecer contabilmente o atleta de futebol 

desde o momento da aquisição, custos para formação e manutenção e a relação 

trabalhista e os direitos de imagem, o artigo a seguir apresenta definições e 

contradições referentes ao Ativo Intangível e amortização, natureza do Direito de 

Imagem e as leis trabalhistas e fiscais que decorrem acerca da relação entre o atleta 

de futebol e o seu empregador.  



4.  METODOLOGIA 

 Em uma análise de Demonstrações Financeiras de clubes da Série A do 

Campeonato Brasileiro de Futebol, utilizasse nesse artigo a Demonstração 

Financeira Anual de 2017 do Sport Club Corinthians Paulista. Analisamos os 

conceitos aplicados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quanto ao 

reconhecimento de Ativo Intangível, os aspectos contábeis que regem as entidades 

desportivas no Brasil através da ITG 2003 (R1) e o Manual de Contabilidade para 

entidades desportivas de 2017, bem como as regras da relação trabalhista do atleta 

e os direitos de imagem garantidos na Constituição Federal, e Lei nº 9.615/1.998 

(Lei Pelé) e a jurisprudência aplicada através da análise de autores como Bittar e 

Caldas. 

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

O jogador de futebol é uma das principais fontes de receita de clubes de 

futebol. A posse que um clube de futebol possui sobre um atleta é chamado de 

“direito econômico”, que pode ser constituído por sua totalidade ou por apenas um 

percentual sobre o jogador de futebol. Esses direitos, como talento e capacidade 

técnica do atleta, são explorados através de celebração de contrato entre clube e 

jogador, onde se espera fluir benefícios econômicos para o clube. A natureza desses 

direitos reconhece o atleta como ativo intangível do clube. Em análise à 

demonstração financeira do Corinthians, e em atendimento a ITG 2003 (R1), 

verifica-se a divulgação dos ativos intangível em “Intangível – atletas em formação” e 

“Intangível – atleta formados”. Durante o período em que o atleta formado manter-se 

no clube, o mesmo deverá sofrer amortizações de acordo com o seu valor de custo 

e tempo de contrato. O atleta além de ser reconhecido como ativo do clube, também 

é funcionário do mesmo. O atleta recebe salários através de contrato de trabalho 

regido pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e valores referentes aos seus 

direitos de imagem através de contrato de pessoa jurídica com o clube. Em uma 

tentativa de se recolher menos tributos, clubes e jogadores registram a maior parte 

dos recebimentos do atleta como direitos de imagem. 

 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

 Em análise a demonstração financeira de 2017 do Corinthians, observa-se 

que o ativo intangível está registrado e amortizado conforme participação nos 



contratos firmados entre clube e atleta. Porém, em análise a situação dos atletas 

perante o clube, verifica-se que muitos atletas que pertencem ao clube, encontram-

se emprestados a outros clubes, e não há nenhuma análise quanto à recuperação 

do valor contábil do ativo, visto que os mesmos podem perder valor de mercado. Em 

relação aos vencimentos que o atleta recebe como funcionário, observa-se a 

motivação tributária para o registro de boa parte desses vencimentos como direitos 

de imagem para se recolher menos tributos em relação ao registro do atleta em 

carteira de trabalho. Este último, corresponde cerca de 38,5% do salário mensal 

para o atleta, enquanto que para o clube, o mesmo tem o custo adicional de 36% 

além do que se paga ao jogador. No registro do jogador de futebol como pessoa 

jurídica, instrumento utilizado para o pagamento de direitos de imagem por parte do 

clube ao atleta, o montante de tributos a serem recolhidos pelo jogador não chega a 

9%, incluindo PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre o 

faturamento anual do jogador, considerando a presunção do lucro devido à natureza 

da atividade do jogador. 
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