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25/fevereiro/2021 

 

 

Ilmos. Srs. 

Administradores, Conselheiros e Associados do  
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 
São Paulo – SP 
 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª. o Relatório dos Auditores Independentes 

sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 do SÃO PAULO 

FUTEBOL CLUBE. 

 

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
Silvio Cesar Cardoso 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
 

 

Aos: 

Diretores e Administradores do 
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 
São Paulo - SP 
 

Opinião  

 

Examinamos as demonstrações financeiras do SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE (Entidade) que 

compreendem o balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas 

demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido (passivo a 

descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 

notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 

em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades sem finalidades de lucros (ITG 2002 (R1)) e às entidades desportivas (ITG 2003 (R1). 
 
Base para opinião 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 

intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 

independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 

Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 

de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 

opinião. 
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Ênfase 

 

Adesão ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol 

Brasileiro (PROFUT) 

 

A Entidade aderiu ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol 

Brasileiro (PROFUT) em novembro de 2015. Como resultado, a Entidade atualizou o valor de seus 

débitos e tem recolhido, desde então, os tributos e contribuições incluídos no Programa de acordo com 

as condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.340, sendo que a mensuração final 

dos efeitos da adesão ao Programa deverá ser confirmada através da consolidação dos débitos pela 

autoridade fiscal. Conforme Nota 13, em 31 de dezembro de 2020, uma parcela do saldo, no valor total 

de R$ 56.290 (R$ 59.750 em 2019), ainda não estava homologada pela autoridade fiscal. Nossa 

opinião não contém ressalva em relação a esse assunto. 
 

Outros Assuntos 

 
Demonstração do valor adicionado (DVA) 

 

As demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração do Clube e apresentadas como informação 

suplementar foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria 

das demonstrações financeiras. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas 

demonstrações estão reconciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme 

aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento 

CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião essas demonstrações foram 

adequadamente preparadas, em todos os aspectos relevantes, segundo critérios definidos nesse 

pronunciamento técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em 

conjunto.  

 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor 
 
A administração do São Paulo Futebol Clube é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. 
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidades 
de lucros (ITG 2002 (R1)) e às entidades desportivas (ITG 2003 (R1)), e pelos controles internos que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.   
 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 

com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou 

não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.   

 

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações contábeis.   

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 

conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 

emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 

mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 

distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 

individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 

econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 

disso: 

 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 

burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade 
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 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante 

em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 

capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza 

relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 

a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras inclusive 

as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e 

os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 

deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

Silvio Cesar Cardoso 

Contador CRC 1SP-188.428/O-5 
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QUADRO 1
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO 2020 2019 PASSIVO 2020 2019

CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa (nota 5) 31.720         43.477       Fornecedores 11.189              9.463         
Contas a receber (nota 6) 160.786       157.586      Instituições financeiras (nota 10) 125.886            127.037      
Contribuições de sócios a receber 376              609            Empréstimos com terceiros (nota 10.1) 29.569              22.650       
Estoques 2.743           1.631         Obrigações trabalhistas (nota 11) 63.570              35.349       
Adiantamentos (nota 7) 1.760           4.160         Obrigações tributárias parceladas (nota 13) 5.918                6.185         
Despesas antecipadas 2.755           13.172       Obrigações tributárias (nota 14) 7.951                4.432         

200.140       220.635      Direitos de imagem a pagar ( nota12) 19.064              6.675         
Direitos federativos e econômicos  (nota 15) 66.312              90.839       
Intermediações e participação de terceiros em direitos econômicos (nota 15.1 e 15.2) 74.978              57.841       

Adiantamento de contratos (nota 16) 26.637              21.293       

Receitas a apropriar (nota 6.1) 88.011              87.117       

Acordos trabalhistas e cíveis (nota 18) 20.210              14.265       
539.295            483.146      

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais 5.602           5.563         Instituições financeiras (nota 10) 27.808              31.511       
Contas a receber (nota 6) 162.254       233.536      Obrigações tributárias parceladas (nota 12) 52.674              57.486       
Outros créditos 9.724           10.084       Direitos federativos e econômicos  (nota 15) -                       6.793         

Imobilizado líquido (nota 8) 246.538       256.661      Intermediações e participação de terceiros em direitos econômicos (nota 15.1 e 15.2) 30.741              10.232       

Intangível líquido (nota 9) 154.899       200.479      Provisão para contingências (nota 17) 45.619              55.540       

579.017       706.323      Empréstimos com terceiros (nota 10.1) -                       8.580         

Receitas a apropriar (nota 6.1) 159.890            226.177      

Obrigações trabalhistas (nota 11) 2.864                -                

Direitos de imagem a pagar ( nota 12) 1.868                -                
Acordos trabalhistas e cíveis (nota 18) 51.941              36.878       

Adiantamento de contratos (nota 16) 40.000              56.633       

413.405            489.830      

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (Passivo a Descoberto)

Patrimônio social (20.1) 26.334              24.254       
Fundo de reserva 24.443              24.443       

Reserva de reavaliaçao (20.2) 156.023            159.260      
Déficits acumulados (380.343)           (253.975)     

(173.543)           (46.018)      

TOTAL DO ATIVO 779.157       926.958      TOTAL DO PASSIVO 779.157            926.958      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



 

7 
 

 
 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

RECEITAS OPERACIONAIS 2020 2019

Futebol profissional e da base 322.912             326.106     
        Negociação de atestados liberatórios de atletas (nota 21) 151.316             104.880     
        Direitos de transmissão de TV 126.521             110.418     

        Premiações em campeonatos 530                   26.645       
        Publicidade e patrocínio 16.176               21.275       

        Projeto sócio torcedor 7.203                 9.505        
        Arrecadação de jogos 6.538                 38.833       
        Licenciamento da marca 13.978               12.939       
        Outras receitas 650                   1.611        

Sociais e esportes amadores 25.031               34.211       
        Contribuições e taxas 23.457               27.464       
        Departamentos e esportes amadores 1.285                 5.534        
        Festas e eventos sociais 67                     655           

        Aluguéis 222                   558           

Esportes Profissionais 2.946                 -               
        Patrocínios 2.946                 -               

Estádio 13.743               21.249       
        Camarotes e cadeiras cativas 4.746                 10.617       
        Publicidade 3.688                 3.742        

        Aluguéis 1.704                 2.760        
        Outras receitas 3.605                 4.130        

Administrativas
        Recuperação de créditos  (nota 17.1) -                        25.146       

Deduções (6.147)                (8.695)       
        Tributos (288)                  (2.483)       
        Direito de Arena (5.859)                (6.212)       

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 358.485             398.017     
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DESPESAS OPERACIONAIS 2020 2019

Futebol profissional e de base (332.240)  (423.685)    

        Pessoal (133.442)  (131.871)    

        Encargos trabalhistas (12.714)    (14.722)      

        Benefícios (3.414)     (3.536)       

        Prêmios (1.747)     (2.863)       

        Direito de uso de imagem (33.586)    (32.641)      

        Baixa do custo de atletas em formação (nota 9.2) (15.107)    (19.153)      

        Amortização do custo de atletas formados (nota 9.3) (6.704)     (7.018)       

        Amortização/baixa de contratos de atletas profissionais (nota 9.1) (63.392)    (71.285)      

        Provisão de impairment atletas profissionais (nota 9.1) (194)        -               

        Mecanismo de solidariedade (1.521)     (981)          

        Empréstimos de atletas (286)        (3.206)       

        Arbitragens, federações e confederações (925)        (3.151)       

        Despesas com jogos (10.370)    (23.051)      

        Intermediações sobre negociações c/ atletas (nota 21) (16.809)    (7.727)       

        Água/Luz/Telefone (1.482)     (1.729)       

        Manutenções (383)        (494)          

        Depreciação e amortização (software/marcas) (3.816)     (3.702)       

        Gerais (1.009)     (1.338)       

        Materiais (6.116)     (7.455)       

        Serviços (9.392)     (8.996)       

        Contingências (nota 17) (11.883)    (81.400)      

        Perdas estimadas (nota 6) (4.601)     (8.722)       

        Resultado com a baixa de bens -             (586)          

        Tributos (9.323)     (11.148)      

        Transferência para custo de formação de atletas (nota 9.2) 15.976     23.090       

Sociais e esportes amadores (36.390)    (43.522)      

        Pessoal (16.317)    (15.917)      

        Encargos trabalhistas (1.735)     (2.059)       

        Benefícios (2.546)     (2.327)       

        Arbitragens, federações e confederações (1.822)     (2.201)       

        Despesas com jogos (965)        (3.396)       

        Depreciação e amortização (software/marcas) (3.188)     (2.912)       

        Manutenções (263)        (411)          

        Materiais (1.841)     (3.361)       

        Serviços de Limpeza/Lavanderia/Medicina (3.847)     (5.462)       

        Água/Luz/Telefone (2.705)     (4.054)       

        Resultado com a baixa de bens -             (36)            

        Tributos (113)        (160)          

        Gerais (1.048)     (1.226)       
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2020 2019

Estádio (16.005)    (21.140)      

        Pessoal (2.244)     (2.213)       

        Encargos trabalhistas (234)        (336)          

        Benefícios (550)        (513)          

        Despesas gerais e com jogos (360)        (1.050)       
        Depreciação e amortização (software/marcas) (8.629)     (8.603)       
        Água/luz/telefone (540)        (956)          
        Manutenções (128)        (215)          
        Materiais (714)        (1.484)       

        Serviços de limpeza/lavanderia/medicina (2.113)     (5.207)       

        Tributos (493)        (563)          

Administrativas (30.988)    (32.812)      

        Pessoal (16.353)    (16.905)      

        Encargos trabalhistas (1.549)     (2.368)       

        Benefícios (2.314)     (2.349)       

        Depreciação e amortização (software/marcas) (1.247)     (1.179)       

        Água/luz/telefone (877)        (1.110)       

        Serviços (5.540)     (6.349)       

        Manutenções (126)        (136)          

        Contingências (nota 17) (560)        -               

        Materiais (1.731)     (1.830)       

        Gerais (1.031)     (1.898)       

        Resultado com a baixa de bens -             (1)              

        Tributos (124)        (129)          

        Rateios de serviços de alimentação, transporte e lavanderia. 464         1.442        

Encargos financeiros (72.467)    (33.007)      

        Receitas financeiras 23.094     5.414        

        Despesas financeiras (95.561)    (38.421)      

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (488.090)  (554.166)    

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (129.605)  (156.149)    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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QUADRO 3

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

DEMONSTRAÇÕES  DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Passivo a Descoberto)
NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

Patrimônio Fundo de
Social Reserva Total

SALDO  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 21.418      24.443      162.905               (101.471)      107.295      

Integralização de títulos sociais 2.836       -              -                          -                  2.836         
Total 24.254      24.443      162.905               (101.471)      110.131      

Outros resultados abrangentes
Ajuste de avaliação patrimonial -              -              (3.645)                  3.645           -                
Déficit do exercício -              -              -                          (156.149)      (156.149)     
Total resultados abrangentes -              -              (3.645)                  (152.504)      (156.149)     

SALDO  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 24.254      24.443      159.260               (253.975)      (46.018)      

Integralização de títulos sociais 2.080       -              -                          -                  2.080         
Total 26.334      24.443      159.260               (253.975)      (43.938)      

Outros resultados abrangentes
Ajuste de avaliação patrimonial -              -              (3.237)                  3.237           -                
Déficit do exercício -              -              -                          (129.605)      (129.605)     
Total resultados abrangentes -              -              (3.237)                  (126.368)      (129.605)     

SALDO  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 26.334      24.443      156.023               (380.343)      (173.543)     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 (Déficits) 
Acumulados

Reserva de 
reavaliação
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QUADRO 4
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019      
(Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Atividades Operacionais

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades (32.648)         (14.467)         
Déficit do exercício (129.605)       (156.149)       
Depreciações e amortizações 15.906          15.367          
Amortização de intangível (software/marcas) 974              1.029            
Baixa do custo de atletas em formação 15.107          19.153          
Baixas do imobilizado -                   623              
Amortização do custo de atletas formados 6.704            7.018            
Amortização/baixa de contratos de atletas profissionais 63.392          71.285          
Provisão para crédito de líquidação duvidosa 4.601            8.722            
Provisão Impairment atletas profissionais 194              -                   
Provisões para contingências (9.921)           18.485          

Decréscimo (acréscimo) de ativos 75.740          84.909          
Em contas a receber 63.714          100.761        
Em estoques (1.112)           (743)             
Em outros créditos 13.138          (15.109)         

Acréscimo (decréscimo) de passivos (3.840)           63.367          
Em fornecedores e acordos a pagar 22.734          42.074          
Em obrigações trabalhistas 31.085          15.618          
Em obrigações tributárias 3.519            2.010            
Em obrigações tributárias parceladas (5.079)           (7.799)           
Em direitos de imagem a pagar 14.257          1.407            
Em entidades esportivas e terceiros 6.326            75.057          
Em receitas a apropriar (65.393)         (51.938)         
Em adiantamentos (11.289)         (13.062)         

(A) Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais 39.252          133.809        

Atividades de Investimentos
Adições para imobilizado (bens) (5.783)           (20.417)         
Adições para intangível (software/marcas) (12)               (912)             
Custo de atletas em formação (15.976)         (23.090)         
Contrato de atletas profissionais (24.803)         (149.520)       

(B) Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos (46.574)         (193.939)       

Atividades de Financiamentos
Integralização de títulos sociais 2.080            2.836            
Ingresso de empréstimos 127.703        150.988        
Pagamento de empréstimos (132.816)       (73.101)         

(C) Fluxo de caixa (aplicado) proveniente das atividades de financiamentos (3.033)           80.723          

(Redução) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (10.355)         20.593          

Saldo inicial de caixa 38.433          17.840          
Saldo final de caixa 28.078          38.433          
(Redução) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (10.355)         20.593          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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QUADRO 5

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019

RECEITA BRUTA E OUTRAS RECEITAS 347.466  322.800  
Receitas do futebol profissional e da base 308.934  313.167  
Receitas sociais e esportes amadores e profissionais 27.755    33.653    
Receitas do estádio 12.039    18.489    
Recuperação de crédito -             25.146    
Perdas estimadas/provisões para contingências (17.044)   (90.122)   
Provisão de impairment atletas profissionais (194)       -             
Investimento em atletas em formação 15.976    23.090    
Resultado com baixa de bens -             (623)       

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (112.925) (135.885) 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (112.925) (135.885) 

VALOR ADICIONADO BRUTO 234.541  186.915  

RETENÇÕES (102.083) (113.852) 
Depreciações e amortizações (16.880)   (16.396)   
Amortização/baixa de contrato de atletas profissionais (63.392)   (71.285)   
Amortização do custo de atletas formados (6.704)     (7.018)     
Baixa do custo de atletas em formação (15.107)   (19.153)   

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELO CLUBE 132.458  73.063    

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 38.998    21.671    
Receitas financeiras 23.094    5.414      
Aluguéis 1.926      3.318      
Licenciamento da marca 13.978    12.939    

VALOR ADICIONADO TOTAL  A  DISTRIBUIR 171.456  94.734    

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Salários 184.588  186.391  
Prêmios 1.747      2.863      
Benefícios 8.824      8.725      
Governo 10.341    14.483    
Juros/Atualizações de Parcelamentos 95.561    38.421    
Déficit do exercício (129.605) (156.149) 

171.456  94.734    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 

O São Paulo Futebol Clube, fundado na cidade de São Paulo, onde tem foro e sede, em 25 de janeiro 

de 1930, tendo temporariamente suspendido e retomado suas atividades no ano de 1935, é uma 

Associação de prática desportiva sem finalidade econômica ou lucrativa, constituída na forma de 

associação civil sem finalidade econômica com prazo de duração indeterminado e que tem total 

autonomia de organização e funcionamento, em conformidade com o inciso I do artigo 217 da 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 05/10/1988. 

 

O São Paulo Futebol Clube tem por objetivo promover, desenvolver, difundir e aprimorar o desporto em 

todas as suas modalidades, especialmente o futebol, formando atletas em todas as suas categorias, 

visando a participação em competições profissionais ou não profissionais, nos níveis municipal, 

estadual, nacional e internacional. 

 

O São Paulo Futebol Clube também tem por objetivo promover, desenvolver, difundir e aprimorar a 

cultura nas suas mais diferentes modalidades, bem como desenvolver atividades que fortaleçam o 

convívio social e familiar. 

 

O São Paulo Futebol Clube possui personalidade jurídica distinta da de seus associados, que não 

respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações por ele assumidas. 

 

O São Paulo Futebol Clube destina integralmente os resultados financeiros à manutenção e 

desenvolvimento dos seus objetivos sociais. 

 

A desprofissionalização do futebol ou a interrupção de sua prática pelo Clube dependerá da 

manifestação favorável do Conselho Consultivo e aprovação do Conselho Deliberativo, por 75% 

(setenta e cinco por cento) dos seus membros em exercício. 

 

O patrimônio associativo do São Paulo Futebol Clube é constituído pelo Estádio “Cícero Pompeu de 

Toledo”, pelo Parque Social, pelo Centro de Formação de Atletas “Presidente Laudo Natel” e por todos 

os demais bens móveis, títulos, valores, troféus e direitos pertencentes ao Clube, inclusive as 

benfeitorias no Centro de Concentração e Treinamento “Frederico Antônio Germano Menzen”. 

 

Em caso de dissolução do Clube, o seu Patrimônio Social, depois de satisfeitas as obrigações legais, 

será destinado a uma ou mais entidades beneficentes indicadas pela Assembleia Geral. 
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O São Paulo Futebol Clube é regido por seu Estatuto Social, por seus Regulamentos, por seu 

Regimento Interno e pela legislação aplicável, tendo como poderes: 

 

a) a Assembleia Geral; 

b) o Conselho Deliberativo; 

c) o Conselho Consultivo; 

d) o Conselho Fiscal; 

e) o Conselho de Administração; e 

f) a Diretoria Eleita. 

 
1.1    Situação da COVID-19 nas operações do Clube 
  
No final do mês de janeiro de 2020, em razão da rápida e geograficamente abrangente disseminação 

do vírus SARS-CoV-2, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de emergência global, 

o qual foi elevado ao grau de "surto pandêmico" dois meses depois. Desde então, as autoridades 

governamentais de todas as esferas têm adotado medidas de restrição de circulação de pessoas para 

conter o avanço do vírus, o que acabou por provocar uma significativa redução da atividade econômica 

global. Espera-se, para os próximos meses, a constatação oficial de que o PIB (Produto Interno Bruto) 

dos países mais importantes do mundo, do ponto de vista econômico, tenha sofrido significativa 

retração no ano de 2020. O mercado do entretenimento esportivo não é exceção à regra e recuou 

sensivelmente.  O São Paulo Futebol Clube criou um Comitê de Gestão da Crise do Covid-19 para 

discutir, determinar e acompanhar o cumprimento de medidas de enfrentamento à pandemia, tanto do 

ponto de vista econômico-financeiro quanto do cuidado com as pessoas, em especial. Abaixo, constam 

algumas das medidas implantadas pela Administração do Clube: 
   
  
a.       Cuidado com os colaboradores 

No que se refere aos cuidados médico-sanitários que o momento exige, o São Paulo Futebol Clube, 

desde o primeiro momento, tomou as medidas necessárias e estabeleceu um rígido protocolo de 

segurança para o desenvolvimento das atividades administrativas, esportivas e recreativas, com base 

nas determinações das autoridades governamentais. Para tanto, o Clube efetuou a compra maciça de 

álcool gel, máscaras (uso obrigatório), tapetes sanitizantes e termômetros. Além disso, estimulamos 

o home office, restringimos viagens de trabalho, disponibilizamos hardware e software para a realização 

de reuniões virtuais, determinamos aos nossos Colaboradores idosos ou que sofram de enfermidades 

como diabetes, doença cardíaca, problemas de coagulação, sepse, asma e hipertensão, que não 

viessem ao local de trabalho (garantindo-lhes o abono dos dias não trabalhados), entre outras medidas. 

Também cuidamos para que a comunicação sobre o coronavírus, seus riscos e medidas protetivas 

fosse clara e eficiente. 
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b.       Apoio à sociedade 

Naquele momento de dificuldade para todo o Brasil em decorrência do coronavírus, toda a população 

do país já sentia, de alguma forma, os impactos financeiros causados pela pandemia. Em especial, a 

parcela menos favorecida economicamente. Por entender que é dever de uma instituição que 

representa cerca de 20 milhões de brasileiros se posicionar e atuar frente a uma situação como a atual, 

e por acreditar que o futebol pode sempre ser agente de transformação social, o São Paulo FC lançou, 

em abril de 2020, uma campanha de arrecadação para comprar e doar cestas básicas àqueles que 

mais precisavam de apoio àquele instante. As doações foram acolhidas em uma conta corrente do 

clube e revertidas para a compra de cestas básicas, no valor de R$ 54 cada uma, contendo itens como 

arroz, feijão, macarrão, leite em pó, farinha, café e biscoitos. A iniciativa destinou todas as cestas 

adquiridas à CUFA (Central Única das Favelas), que encaminhou a distribuição do material para a sua 

rede de lideranças que contempla cerca de 250 favelas em São Paulo e que impactou positivamente a 

vida de aproximadamente 500 mil pessoas no estado, na campanha "CUFA Contra o Vírus". O próprio 

São Paulo FC abriu a campanha com uma doação institucional de 500 unidades de cestas básicas. 
  
c.        Impactos econômico-financeiros 

Desde o dia 1º de abril de 2020, considerando a força maior que nos apresentou o estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, fomos forçados 

a reduzir drasticamente as nossas operações, o que implicou numa expressiva redução em nosso 

faturamento. Parte significativa desta diminuição decorreu do adiamento do início dos campeonatos 

oficiais de futebol profissional e da consequente extensão das competições, cuja conclusão deu-se 

apenas no segundo mês do ano de 2021. Também limitaram a obtenção de melhores receitas a 

vedação governamental à presença de espectadores nos jogos da temporada, a perda das receitas do 

Programa Sócio Torcedor, licenciamento de marca e patrocínios, bem como a retração nas receitas 

com contribuições sociais, entre outras. Para mitigar os impactos da redução de faturamento 

supramencionada, o São Paulo FC adotou uma política de redução de escopo de serviços e 

parcelamento de pagamentos junto aos parceiros de negócios, tais como Entidades Esportivas, 

Prestadores, Fornecedores de Materiais, Empresários, Instituições Financeiras, Mutuantes e Atletas 

Profissionais, de forma a adequar prazos de amortização, em consonância com o novo contexto 

econômico que se nos apresentou. Neste sentido, o Clube serviu-se do acordo coletivo firmado entre 

os sindicatos patronal e obreiro para aplicar o disposto na Medida Provisória nº 936/2020, editada pelo 

Governo Federal, a qual estabelece normas para a redução de jornada e salários dos nossos 

Colaboradores, aos quais o Clube agradece imensamente pela compreensão e senso de urgência que 

demonstraram naquele momento de grave pressão sobre o caixa da instituição. Da mesma forma, o 

São Paulo FC agradece aos atletas profissionais, que também se demonstraram sensíveis ao momento 

delicado e ofereceram sua parcela de contribuição. Dessa forma, o Clube pôde honrar seus 

compromissos, manter as suas operações funcionando com relativa normalidade e criar condições 

para, aos poucos, caminhar para uma situação de reequilíbrio econômico-financeiro. 
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2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

 

2.1. Base para apresentação e políticas contábeis 

 

As demonstrações  financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária brasileira, os 

Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores e práticas adotadas pelas entidades em 

assuntos não regulados, desde que atendam ao pronunciamento “Estrutura Conceitual” para a 

elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, emitido pelo CPC e, por conseguinte, 

estejam em consonância com as normas contábeis internacionais. 

 

Adicionalmente, para os critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros contábeis e 

de estruturação das demonstrações financeiras em entidades de futebol profissional, o Clube adota o 

definido pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.º 1.429/13, que aprovou a 

Interpretação Técnica ITG 2003 Entidade Desportiva Profissional a qual revogou a Resolução nº 

1.005/2004 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que havia aprovado a Norma Brasileira de 

Contabilidade Técnica NBC T 10.13 dos aspectos contábeis específicos em entidades desportivas 

profissionais, e em novembro de 2017 foi aprovada a ITG 2003 (R1) pelo Plenário do CFC, as 

alterações incorporadas na norma entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018 que substitui a 

ITG 2003, complementarmente adotando as práticas contábeis contidas no “Manual de Contabilidade 

para Entidades Desportivas”, publicado pela APFUT - Autoridade Pública de Governança do Futebol, 

que visa padronizar procedimentos de registro de atividades dessas entidades e Norma Brasileira de 

Contabilidade, OTG 2003, de 5 de dezembro de 2019, que dispõe sobe contratos de cessão onerosa 

de direitos de transmissão e de exibição de espetáculos desportivos, receita de bilheteria, de cessão 

definitiva de direitos profissionais e de ativos intangíveis atletas. 

 

Conforme previsto na referida resolução, os registros contábeis do Clube evidenciam as contas de 

receitas, custos e despesas, segregando o desporto profissional das demais atividades esportivas, 

recreativas ou sociais. 
 

 

2.2. Demonstração do Valor Adicionado - DVA 

  

Apesar de não requerido pela legislação societária brasileira, o Clube elabora e apresenta a 

demonstração do valor adicionado-DVA como informação suplementar de suas demonstrações 

contábeis e sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento 

Técnico CPC 09- Demonstração do Valor Adicionado. Destaca-se que a mesma é somente exigida 

para as Companhias de capital aberto. 
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Prepara-se o DVA segregando-se o desporto profissional das demais atividades esportivas, recreativas 

ou sociais, proporcionando aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à geração 

de recursos realizada pelo Clube no respectivo exercício, bem como a forma pela qual esses recursos 

foram distribuídos. 

 

A distribuição dos recursos gerados é detalhada da seguinte forma:   

 

(a) pessoal e encargos;  

(b) impostos, taxas e contribuições;  

(c) remuneração de capitais de terceiros; e  

(d) remuneração de capitais próprios. 

 

2.3. Aprovação das demonstrações financeiras  

 

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram autorizadas 

para a emissão pela Diretoria em 22 de fevereiro de 2021, considerando os eventos subsequentes 

ocorridos até esta data. 

 

2.4. Moeda funcional e moeda de apresentação  

 

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda corrente do 

principal ambiente econômico no qual o Clube atua, o Real (moeda funcional), e são apresentados em 

milhares de reais. 
 
 
 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

3.1. Caixa e equivalentes de caixa 

 

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo 

de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. Essas aplicações estão demonstradas 

ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e possuem liquidez imediata.  

 

3.2. Contas a receber 

 

O saldo de contas a receber de clientes corresponde, substancialmente, aos valores a receber pela 

negociação de atletas no curso normal das atividades do Clube. Se o prazo de recebimento é 

equivalente a um ano ou menos é classificado no ativo circulante. Caso contrário, é apresentado no 

ativo não circulante. O saldo de contas a receber é, inicialmente, reconhecido pelo valor justo e, 

subsequentemente sendo que as contas a receber de cliente no mercado externo estão atualizadas 

com base nas taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações financeiras. 
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3.2.1. Avaliação de risco de crédito de contas a receber (provisão para perdas com créditos de 

liquidação duvidosa) 

 

A provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa é fundamentada em análise 

individual dos créditos pela Administração, que leva em consideração o histórico e os riscos envolvidos 

em cada operação.  Considerando a natureza das operações do Clube, a Administração é requerida a 

estimar a possibilidade/probabilidade de recebimentos de suas contas a receber, especialmente junto 

a outras entidades esportivas. A realização desses ativos, cujos valores estão descritos na nota 

explicativa nº 6, em alguns casos, requer negociações complementares por parte do Clube.  

 
3.3. Estoques  

 

Os estoques são compostos por materiais esportivos e de consumo e estão avaliados ao custo médio 

de aquisição. 

 

 

3.4. Ajustes a valor presente 

 

Para as contas de ativos e passivos monetários circulantes e não circulantes, o Clube avalia os 

impactos do ajuste a valor presente, conforme requerido pelo CPC 12. Em 31 de Dezembro de 2020, 

não foram efetuados ajustes nas contas a receber, considerando que os valores classificados nessa 

rubrica no ativo circulante e não circulante possuem sua contrapartida no grupo de receitas a apropriar 

no passivo circulante e não circulante. 
 

 

Para a maioria das atividades do Clube, a segregação entre circulante e não circulante é baseada no 

período esperado em que os ativos serão realizados e os passivos liquidados. Quando a expectativa 

de realização dos ativos e passivos é em um período de até 12 meses após a data de apresentação 

das demonstrações contábeis, eles são classificados como circulantes. Caso contrário, são 

classificados como não circulantes. 

 
3.5. Ativo imobilizado  
 

Terrenos e edificações estão demonstrados pelo custo atribuído (“deemed cost” nos termos da 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC N º 1.409, de 21 de setembro de 2012), 

calculados a partir de 01 de janeiro de 2012 (suportado por laudo de peritos independentes), deduzidos 

de depreciação (quando aplicável), e eventuais perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 

(impairment) a partir dessa data. 

 

Máquinas e equipamentos, instalações, móveis e utensílios, imobilizações em andamento e outros 

ativos imobilizados são avaliados ao custo histórico deduzido da respectiva depreciação. A depreciação 

é calculada pelo método linear de acordo com as taxas descritas na nota explicativa nº 8. 
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Em 31 de dezembro de 2020, não foi necessário registro de perdas para redução ao valor recuperável 

(impairment) do imobilizado, conforme previsto no CPC 01. 
 

3.6. Intangível  
 

3.6.1. Contratação e formação de atletas 

 

Os valores gastos com a formação de atletas (alojamento, alimentação, transporte, educação, 

vestuário, assistência médica, comissão técnica, etc.), desde que apresentem viabilidade técnica de se 

tornarem atletas profissionais, conforme ITG 2003 (R1), e OTG 2003, de 5 de dezembro de 2019 e com 

a contratação ou renovação de contratos de atletas, são registrados pelo custo de aquisição ou 

formação e amortizados pelo prazo previsto no contrato firmado entre o Clube e o atleta. Quando da 

profissionalização do atleta, os custos são transferidos para a conta específica de “Atletas formados” e 

amortizados no resultado do exercício pelo prazo contratual firmado. 
 

O Clube, baseado na performance, desempenho e consequentemente na análise de recuperabilidade 

do ativo avalia a efetivação da baixa e/ou a constituição de provisão para perdas. Os efeitos desta 

prática podem ser observados na nota 9. 

 

 

3.7. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”)  

 

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos demais ativos, com o objetivo de avaliar 

eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam 

indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o 

valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando-

se o valor contábil líquido ao valor recuperável. 

 

No encerramento das demonstrações financeiras ora apresentadas, a Administração não identificou 

quaisquer indícios de perda do valor recuperável de ativos não financeiros para que se procedesse ao 

cálculo e à correspondente contabilização dessas perdas. 

 
3.8. Moeda estrangeira  

 

As transações em moedas estrangeiras são convertidas em reais utilizando-se as taxas de câmbio 

vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de 

câmbio vigente nas datas do balanço. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da 

liquidação dessas operações são reconhecidos no resultado do período. 
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3.9. Contas a pagar a fornecedores 

 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 

no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for 

devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo 

não circulante. 

 

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 

amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 

 
 

3.10. Empréstimos e financiamentos 

 

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos 

dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo 

amortizado que representa o montante principal acrescido de encargos e juros proporcionais ao período 

incorrido. 

 

3.11. Provisões 

 

As provisões são registradas considerando as expectativas de provável saída de recursos que 

incorporam benefícios econômicos necessários para liquidar a obrigação. A melhor estimativa do 

desembolso exigido para liquidar a obrigação presente é o valor que o Clube racionalmente paga para 

liquidar a obrigação na data do balanço ou para transferi-la para terceiros nesse momento. As provisões 

para contingências referem-se a processos trabalhistas, tributários e cíveis e está registrada de acordo 

com avaliação de risco efetuada pela Administração, suportada por seus consultores jurídicos. 

 

3.12. Receitas a apropriar 

 

As receitas a apropriar são registradas no passivo circulante e não circulante a valores nominais, e 

serão apropriadas ao resultado de acordo com o prazo de vigência dos respectivos contratos. 

 

3.13. Impostos e contribuições 

 

O Clube é uma associação sem fins lucrativos, portanto goza dos seguintes benefícios fiscais:  

 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSSL): isenção do 

pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 167 a 174 do 

Regulamento de Imposto de Renda aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26/03/99, e o artigo 195 da 

Constituição Federal.  
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Programa para Integração Social (PIS): pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre a folha 

de salários à alíquota de 1% de acordo com a Lei nº 9.532/97.  

 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS): isenção do pagamento da COFINS 

incidente sobre as receitas relativas às atividades próprias, de acordo com as Leis nº 9.718/98 e nº 

10.833/03.  

 
3.14. Reconhecimento de receita 

 

3.14.1. Geral 

 

A receita compreende o valor justo da contraprestação a receber pela negociação de atletas, 

licenciamento de produtos, patrocínios entre outros. O Clube reconhece a receita quando o valor desta 

pode ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos fluirão para o Clube. 

Receitas com repasses de direitos federativos são contabilizadas no momento em que os contratos 

são assinados e/ou os direitos federativos são transferidos ao outro clube. 

 

3.14.2. Receita de mecanismo de solidariedade 

 

Decorrente do recebimento de um percentual destinado de todos os valores pagos pelas transferências 

internacionais dos atletas ao clube que participou de sua formação, conforme previsto no artigo 21 do 

Regulamento de Transferências da FIFA com o intuito de beneficiar os clubes formadores e de 

compensá-los financeiramente. 

 

3.14.3. Receitas de publicidade (patrocínios) 

 

As receitas com patrocínio são contabilizadas com base nos contratos celebrados com os respectivos 

patrocinadores, de acordo com a vigência estipulada para veiculação de sua marca junto ao Clube. 
 

3.14.4. Receitas de royalties (licenciamento de produtos) 

 

A receita de royalties é reconhecida pelo regime de competência, de acordo com a metodologia e taxas 

percentuais definidas nos contratos celebrados com os franqueados. 

 
3.14.5. Receitas de bônus de assinatura (Luvas) 

 

A receita de bônus de assinatura (“luvas”) em contrato de direito de transmissão é reconhecida 

conforme estipulado no pronunciamento técnico CPC 47, quando o Clube detém o direito irrestrito ao 

recebimento do bônus de assinatura, independente do cumprimento do contrato e/ou de qualquer 

performance, entrega de bens ou serviços como um pagamento antecipado por bens ou serviços 

futuros, sendo a receita registrada quando esses bens ou serviços forem prestados. 
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3.15. Instrumentos financeiros 

 

Quanto a classificação e mensuração contábil de acordo com o CPC 48, há três principais categorias 

de classificação para os ativos financeiros; a saber: 

 

 Custo amortizado (CA);  

 Valor justo por meio do resultado (VJR); e 

 Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA). 

 

Como se nota foram eliminadas as categorias anteriormente existentes no CPC 38; tais como: mantidos 

até o vencimento, empréstimos e recebíveis, mensurados pelo valor justo por meio de resultado e 

disponíveis para venda.  

 

Tal classificação contábil é baseada, em duas condições:  

 

(i) O modelo de negócios do Clube, no qual o ativo financeiro é mantido; e  

(ii) Os termos contratuais dos ativos financeiros, os quais geram, em datas específicas, fluxos de caixa 

que são relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto (Solely 

payments of principal and interest-SPPI).  
 

Em suma, os modelos de negócios do Clube são divididos em três categorias apresentados a seguir: 

 
(i) Manter ativos financeiros para coletar somente fluxos de caixa contratuais- São os que apresentam 

como característica a coleta de fluxos de caixa contratuais, compostos somente de principal e juros, e 

cujo objetivo é o de carregar esse instrumento até o seu vencimento. As vendas são incidentais a este 

objetivo e espera-se que sejam insignificantes ou pouco frequentes. 

 
(ii) Manter ativos financeiros tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda 

dos mesmos- Aqueles que demonstram como característica a coleta de fluxos de caixa contratuais de 

principal e juros e a venda destes ativos, e cujo objetivo é o de vendê-los antes do seu vencimento. 

 

(iii) Demais modelos de negócio para os instrumentos financeiros- Aqueles que não se enquadram em 

nenhum dos dois modelos anteriores. 

 

Avaliação do modelo de negócio na gestão dos ativos financeiros- O Clube avalia o objetivo do modelo 

de negócio considerando o melhor retrato da maneira como ela gerencia suas carteiras de ativos 

financeiros e até que ponto os fluxos de caixa destes ativos são gerados unicamente pelo recebimento 

dos fluxos contratuais, pela venda dos mesmos ou por ambos. 

 

Características contratuais dos fluxos de caixa dos ativos financeiros- Os fluxos de caixa contratuais, 

cujos recebimentos são exclusivos de principal e de juros sobre o principal indicam um empréstimo 

básico em que as parcelas do mesmo e o risco de crédito normalmente são os elementos mais 
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significativos dos juros.  Os juros incluem, além do valor temporal do dinheiro, a compensação pelo 

risco de crédito e outros riscos e custos básicos de empréstimo, bem como margem de lucro. 

Entretanto, nesse acordo, os juros também podem ser formados levando-se em consideração outros 

componentes como risco de liquidez, custos administrativos, spread da instituição financeira. 

 

As seguintes políticas contábeis aplicam-se as categorias de classificação e mensuração dos ativos 

financeiros do Clube, conforme definições abaixo: 

 

Ativos financeiros (mensurados) ao custo amortizado- Estes ativos são mensurados ao custo 

amortizado, utilizando-se o método dos juros efetivo e a receita de juros e demais ganhos auferidos, 

bem como as perdas cambiais e de impairment são reconhecidos no resultado. Portanto, nota-se que 

o custo amortizado desses ativos financeiros são reduzidos por eventuais perdas por impairment.  

 

Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento de ativos financeiros são registradas no resultado. 

Ativos financeiros mensurados a VJR- Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resultado líquido, 

incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. 

 

Instrumentos de dívida ao VJORA- Esses ativos são mensurados ao valor justo e os ganhos auferidos 

e as perdas cambiais e de impairment são reconhecidos em outros resultados abrangentes (ORA).  

Destaca-se que outros resultados líquidos são também reconhecidos em ORA. 

 

Os rendimentos auferidos de juros são calculados utilizando o método dos juros efetivo. 

 

No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido 

para negociação, o Clube poderá optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no 

valor justo desse investimento em ORA, sendo que essa escolha exercida é feita para cada 

investimento realizado.  

 

No eventual desreconhecimento do ativo financeiro, o resultado contábil acumulado em ORA é 

reclassificado para o resultado. 

 

Instrumentos patrimoniais ao VJORA- Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os dividendos 

recebidos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente 

uma recuperação de parte do custo do investimento. Os outros resultados líquidos existentes são 

reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.  

 

Vide a seguir comparação entre as categorias de mensuração antiga conforme o CPC 38 e as novas 

categorias de mensuração nos termos do CPC 48 para cada classe de ativos financeiros. 

 

 

 



SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 

 

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras  

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Valores expressos em milhares de reais) 
 

24 
 

Ativos financeiros (Classificados no circulante e/ou no não circulante): 

 

 Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras - anteriormente (CPC 38) a classificação 

desses ativos já se dava ao Valor Justo por Meio do Resultado (VJR) e foi mantida no CPC48 ; e 

 Contas a receber de clientes e outros créditos- anteriormente a classificação desses ativos se dava 

pelo CPC 38 como Empréstimos e Recebíveis e, presentemente, a classificação se dá pelo CPC 

48 como Custo Amortizado. 

 

Destaca-se também uma substituição fundamental na abordagem da avaliação dos ativos financeiros 

de perda incorrida (CPC 38) por perda de crédito esperada (CPC48).  

 

Novo modelo de impairment pelo CPC 48:  

 

 Aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e 

instrumentos de dívida mensurados pelo VJORA; e 

 Não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais (ações). 

 

Provisão para perdas esperadas - A mensuração dessa provisão se dá de acordo com as seguintes 

bases nos termos do CPC 48: 

 

 Perdas de crédito esperadas para 12 meses- Aquelas que resultam de possíveis eventos de 

inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e 

 Perdas de crédito esperadas para a vida inteira- Aquelas que resultam de todos os possíveis 

eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.   

O Clube adotou a abordagem simplificada e realizou o cálculo de perda esperada, tomando como base 

a expectativa de risco de inadimplência que ocorre ao longo da vida do instrumento financeiro.  Sendo 

assim, é considerado pelo Clube um ativo financeiro como inadimplente quando: 

 

 É pouco provável que o credor pague integralmente suas obrigações de crédito o Clube, sem 

recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou 

 O ativo financeiro está vencido conforme regras do Clube. 

 

Um ativo financeiro possui” problemas de recuperação de crédito” quando ocorrem um ou mais eventos 

com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuro estimados do ativo financeiro.  

 

Em cada data de apresentação das demonstrações financeiras, o Clube avalia se os ativos financeiros 

avaliados e contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados e registrados ao 

VJORA estão com problemas de recuperação.  
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No exercício findo em 31/12/2020, não houve impactos relevante no cálculo e contabilização da 

provisão para perdas esperadas. 

 

O Clube apresenta em seus balanços patrimoniais ativos e passivos financeiros caracterizados como 

instrumentos financeiros, conforme descrito nos CPC´s 48- Instrumentos financeiros. 
 

As práticas contábeis utilizadas para valorização dos ativos e passivos financeiros determinam o 

reconhecimento desses ativos e passivos financeiros a valores que não diferem dos de mercado e 

foram relatados nas correspondentes notas explicativas. Até o encerramento das demonstrações 

financeiras, o Clube não possuía operações com derivativos. 
 

3.16. Normas, interpretações e alterações de normas contábeis 

 

As normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, até a data de emissão das 

demonstrações financeiras do clube estão divulgadas abaixo, as quais foram integralmente adotadas.   

 

(i) Em 7/12/17, o CFC emitiu a ITG- 2003 (R1)- Entidade Desportiva Profissional, destacando-se as 

seguintes alterações, as quais entraram em vigor em 1/01/18: 

 

 O item 4 da referida instrução: “Compõe o ativo intangível da entidade desportiva entre outros - (b) 

os valores relativos aos direitos de imagem” - foi eliminada pela ITG 2003 (R1); 

 Os gastos com candidato a atleta devem ser reconhecidos no resultado, enquanto não apresentar 

as condições para o reconhecimento como ativo intangível; 

 Os valores classificados no ativo intangível relativos aos custos com a formação de atletas devem 

ser reclassificados para a conta atletas formados, no mesmo grupo do intangível, quando o atleta 

alcançar a formação pretendida pela administração;  

 As receitas de bilheteria, direito de transmissão e de imagem, patrocínio, publicidade, luva e outras 

assemelhadas devem ser registradas em contas específicas de acordo com o princípio da 

competência. 

 No caso de contrato de cessão onerosa de direitos de transmissão e exibição de jogos com 

previsão de recebimento de parte do valor do contrato a título de luva, prêmio ou outra denominação 
congênere, mesmo que seja sem qualquer obrigação de performance explícita, o contrato deve ser 

analisado como um todo e a receita deve ser reconhecida de acordo com o regime da competência, 

nos termos dos itens B48 a B51 da NBC TG 47- Receita de Contrato com Cliente; 

 Os gastos com formação de atleta somente podem ser reconhecidos como ativo intangível a partir 

do momento em que o candidato a atleta apresentar viabilidade técnica de se tornar atleta 

profissional, de acordo com a NBC TG 04- Ativo Intangível, especialmente os itens 13 e 54 a 64; e 

 As notas explicativas, além das exigidas nas NBC, devem conter as seguintes informações: (c) 

receitas auferidas por atividade; e (d) o total de atletas vinculados à entidade na data base das 

demonstrações financeiras, contemplando o percentual de direito econômico individual ou por 

categoria ou a inexistência de direito econômico.  
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(ii) Os seguintes pronunciamentos técnicos contábeis foram emitidos pelo CPC e entraram em vigor 

em 01/01/18: 

 

 IFRS 15 / CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes: substitui a IAS 11, "Contratos de 

Construção", IAS 18, "Receitas" e interpretações relacionadas e introduz os princípios a serem 

aplicados por uma entidade para determinar a mensuração e o reconhecimento da receita. Esta 

norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou 

serviço é transferido para um cliente, de modo que o princípio de controle substituirá o princípio de 

riscos e recompensas. A administração avaliou o impacto do IFRS 15 na adoção e, inexiste efeitos 

relevantes a serem mencionados. 
 

 IFRS 9 / CPC 48 - Instrumentos financeiros: aborda a classificação, a mensuração e o 

reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi emitida em julho 

de 2014 e entrou em vigor em 01/01/18. Substitui a orientação incluída no IAS 39 relacionado à 

classificação e mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações trazidas pela 

IFRS 9 são: (i) novos critérios para classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de 

impairment para ativos financeiros, que é um híbrido de perdas esperadas e incorridas, substituindo 

o modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização dos requerimentos para adoção da 

contabilidade de hedge. A administração concluiu que a nova orientação da IFRS 9 não teve 

impacto significativo na classificação e mensuração de seus ativos financeiros. 
 

4. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO 

 

4.1. Fatores de risco financeiro 

 

As atividades do Clube o expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (risco de câmbio e de 

taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. 

 

4.1.1. Risco de mercado (risco de câmbio e de taxa de juros) 

 

Risco de câmbio - As principais operações efetuadas pelo Clube são realizadas no mercado interno e 

não são afetadas pela variação cambial. As operações de compra e venda de direitos contratuais de 

atletas profissionais junto a outras entidades esportivas no exterior são realizadas em outras moedas 

diferentes do real e estão expostas ao risco de variação cambial. Esse risco é limitado aos valores 

reconhecidos pelo Clube nas contas a receber e a pagar. 

 

Risco de taxa de juros - O risco de taxa de juros do Clube decorre, substancialmente, dos empréstimos 

e financiamentos. As captações são efetivadas com taxas de juros pré-fixadas e dentro de condições 

normais de mercado, atualizadas e registradas pelo valor de liquidação na data do encerramento do 

balanço. 
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Este risco surge da possibilidade de que o Clube pode sofrer perdas devido a flutuações em taxas de 

juros, aumentando as despesas financeiras relacionadas a empréstimos e financiamentos, risco esse 

mitigado pela prática de contratação de empréstimos e financiamentos a taxas pré-fixadas. 

 
O Clube não contratou quaisquer operações com instrumentos derivativos para proteger-se contra risco 
de taxa de juros. Porém, monitora taxas de juros de mercado continuamente para avaliar a possível 
necessidade de substituir ou renegociar sua dívida. Os detalhes dos contratos de empréstimos e 
financiamentos denominados em reais e que estão sujeitos à taxa de juros variável estão descritos na 
nota explicativa n.º 10. 

 

4.1.2. Risco de crédito 

 
Risco de crédito- É primariamente atribuível as suas contas a receber junto a patrocinadores, 

parceiros comerciais e transações com atletas profissionais. Para minimizar esse risco, é realizada 

constantemente a análise de crédito dessas partes, bem como, invariavelmente, contratos são firmados 

entre as partes para formalização dessas operações. Para fazer face a possíveis perdas com créditos 

de liquidação duvidosa, quando aplicáveis, são constituídas provisões em montantes considerados 

suficientes pela Administração para a cobertura de eventuais perdas com a realização. 

 

4.1.3. Risco de liquidez  

 

Risco de Liquidez - Depende principalmente do caixa gerado pelas atividades operacionais, 

empréstimos de instituições financeiras brasileiras e financiamento próprio. A gestão do risco de 

liquidez considera a avaliação dos requisitos de liquidez para assegurar que o Clube dispõe de caixa 

suficiente para atender suas despesas de capital e operacional. Os passivos financeiros do Clube, por 

faixas de vencimento, que compreendem o período remanescente no balanço patrimonial até a data 

contratual do vencimento, estão descritos na nota explicativa n.º 10. 

 
 
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 

 
 
 
 
 

2020 2019

Caixa 123 126
Bancos 4.685 28.410
Aplicações Financeiras 26.912 14.941

31.720 43.477
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO 

DOS FLUXOS DE CAIXA 

 

 
 

(*) O saldo de contas garantidas refere-se à captação de recursos de curto prazo com o Banco 

Rendimento S/A, atualizados com base nas variações do CDI para liquidação das obrigações de curto 

prazo da Companhia. 

 

As aplicações financeiras da instituição estão, em sua totalidade, alocadas em Fundos de Investimento 

e Certificados de Depósito Bancário de risco baixo e liquidez imediata, podendo ser resgatadas a qualquer 

tempo. Estas aplicações são majoritariamente remuneradas com base em percentuais do CDI (Certificado 

de Depósito Interbancário). 

 

6. CONTAS A RECEBER 
 
 

 
 

2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 31.720 43.477
Contas Garantidas (*) (3.642)  (5.044)  

Caixa líquido no final do exercício 28.078 38.433

Circulante Não Circulante Total

Contratos de televisionamento 76.030       109.831  185.861 

(*) Entidades esportivas 65.129       18.471    83.600    

Patrocínios 1.942         -           1.942      

Contratos de locação 900             -           900         

Receitas de loterias 4.733         40.600    45.333    

Contratos de cessão de espaço 3.759         7.056      10.815    

Contratos de licenciamento de marca 4.938         12.551    17.489    

Diversos 3.355         -           3.355      

Perdas estimadas -              (26.255)   (26.255)  

Total 160.786     162.254  323.040 

Circulante Não Circulante Total

Contratos de televisionamento 74.382       174.186  248.568 

(*) Entidades esportivas 55.805       17.657    73.462    

Patrocínios 6.485         -           6.485      

Contratos de locação 2.387         63            2.450      

Receitas de loterias 4.717         42.950    47.667    

Contratos de cessão de espaço 6.741         8.978      15.719    

Contratos de licenciamento de marca 3.361         11.356    14.717    

Diversos 3.708         -           3.708      

Perdas estimadas -              (21.654)   (21.654)  

Total 157.586     233.536  391.122 

2020

Contas a Receber
2019

Contas a Receber
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(*) Os Valores a receber de Entidades Esportivas em 31/12/2020 referem-se substancialmente a 

negociações de Direitos Federativos dos atletas profissionais: (i) Antony Matheus dos Santos, (ii) Lucas 

Rodrigues Moura da Silva, (iii) Lucas Fernandes da Silva, (iv) Aderlan Leandro de Jesus Santos, (v) 

Eder Gabriel Militão, (vi) Hudson Rodrigues dos Santos, entre outros. 

 
 

O saldo de contas a receber de clientes corresponde, substancialmente, a valores de contratos de 

televisionamento bem como aos valores a receber pela negociação de atletas no curso normal das 

atividades do Clube. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos é classificado no ativo 

circulante. Caso contrário, é apresentado no ativo não circulante. O saldo de contas a receber é, 

inicialmente, reconhecido pelo valor justo e, subsequentemente sendo que as contas a receber de cliente 

no mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de câmbio vigentes na data das 

demonstrações financeiras.  

 
 

É constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa – “PCLD” ou impairment em montante 

considerado suficiente pela administração para os créditos cuja recuperação esteja considerada 

duvidosa, com base na avaliação individual de cada clube com parcelas em atraso. 

 

 
 

A Entidade optou por registrar os efeitos econômicos totais dos contratos firmados, com o objetivo de 

expressar os reflexos dos mesmos em suas demonstrações financeiras a curto e longo prazos. Em 31 de 

dezembro de 2020 e de 2019, o Clube mantinha recebíveis oferecidos em garantia à determinadas 

operações de empréstimo e financiamento bancário.  
 
 
 
 

Movimentação de provisão de créditos de liquidação duvidosa

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (12.932)   

(+) Provisões de perdas (8.722)     
Entidades esportivas (8.302)     

Patrocínios (333)        

Licenciamento de marca (87)           

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (21.654)   

(+) Provisões de perdas (4.601)     
Entidades esportivas (4.436)     
Licenciamento de marca (165)        

Saldo em 31 de dezembro de 2020 (26.255)   
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6.1. RECEITAS A APROPRIAR 

 

Referem-se, substancialmente, aos contratos de patrocínio, publicidade, cessão de direitos e espaços, 

licenciamento de marca e locação, cujo montante será apropriado ao resultado do exercício de acordo 

com o prazo de vigência dos respectivos contratos, conforme composição abaixo: 

 
7. ADIANTAMENTOS 

 
 
 

Circulante Não Circulante Total

Contratos de televisionamento 72.150                109.831              181.981              

Empréstimo de atletas 2.604                   -                       2.604                   

Contratos de patrocínio 1.241                   -                       1.241                   

Contratos de locação 900                      -                       900                      

Receitas de loterias 4.733                   40.600                45.333                

Contratos de cessão de espaço 3.231                   7.056                   10.287                

Contratos de licenciamento de marca 3.152                   2.403                   5.555                   

Total 88.011                159.890              247.901              

-                       -                       

Circulante Não Circulante Total

Contratos de televisionamento 64.354                174.186              238.540              

Empréstimo de atletas 155                      -                       155                      

Contratos de patrocínio 6.350                   -                       6.350                   

Contratos de locação 2.377                   63                        2.440                   

Receitas de loterias 4.717                   42.950                47.667                

Contratos de cessão de espaço 6.315                   8.978                   15.293                

Contratos de licenciamento de marca 2.849                   -                       2.849                   

Total 87.117                226.177              313.294              

Receitas a Apropriar
2020

Receitas a Apropriar

2019

2020 2019

Atletas -              850

Seguros/Benefícios a funcionários 1.003 623

Outros Adiantamentos 757 2.687

Total 1.760 4.160



SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 

 

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras  

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Valores expressos em milhares de reais) 
 

31 
 

8. IMOBILIZADO LÍQUIDO 

 

 
 

Movimentação do ativo imobilizado: 

 

 
 
Os bens do imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição menos a depreciação 

acumulada e a provisão para perda pelo valor recuperável (impairment), quando aplicável. O Clube efetua 

periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado, a fim de que sejam 

ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil estimada e para o cálculo da depreciação.  

Taxa anual de Custo
depreciação corrigido e

 % ajustado 2020 2019
Terrenos 90.795       90.795            90.795     
Edificações 2 a 3 147.878     97.568            102.053    
Instalações e benfeitorias 2 a 3 112.053     39.289            44.930     

Máquinas e equipamentos 7 a 10 20.768       7.904              8.906       
Móveis e utensílios 7 a 10 18.911       4.607              5.637       
Veículos 20 2.874        676                145          
Obras em andamento 5.699        5.699              4.195       
Total 398.978     246.538          256.661    

    Líquido     Líquido

Custo 31/12/2019 Adições Transferências 31/12/2020

Terrenos 90.795             -            -                 90.795     
Edificações 147.878           -            -                 147.878    
Instalações e benfeitorias 109.505           366           2.182              112.053    
Máquinas e equipamentos 20.170             19             579                20.768     
Móveis e utensílios 18.467             444           -                 18.911     
Veículos 2.185              689           -                 2.874       
Obras em andamento 4.195              4.265        (2.761)             5.699       

Total 393.195           5.783        -                 398.978    

Depreciação 31/12/2019 Adições Transferências 31/12/2020

Edificações (45.825)            (4.485)       -                 (50.310)    
Instalações e benfeitorias (64.575)            (8.189)       -                 (72.764)    
Máquinas e equipamentos (11.264)            (1.600)       -                 (12.864)    
Móveis e utensílios (12.830)            (1.474)       -                 (14.304)    
Veículos (2.040)             (158)          -                 (2.198)      
Total (136.534)          (15.906)      -                 (152.440)   

Líquido 256.661           (10.123)      -                 246.538    
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Terrenos e edificações estão demonstrados pelo custo atribuído (“deemed cost” nos termos da Resolução 

do Conselho Federal de Contabilidade – CFC N º 1.409, de 21 de setembro de 2012), calculados a partir 

de 1º de janeiro de 2012 (suportado por laudo de peritos independentes), deduzidos de depreciação 

(quando aplicável), e eventuais perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (“impairment”) a 

partir dessa data. 

 
Máquinas e equipamentos, instalações, móveis e utensílios, imobilizações em andamento e outros ativos 
imobilizados são avaliados ao custo histórico deduzido da respectiva depreciação. 
 

A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com as taxas descritas acima.  
 
 
9. INTANGÍVEL LÍQUIDO 
 

 

 
 

Representado pelos valores de direitos federativos dos atletas profissionais adicionada a aquisição de 

vínculos desportivos desses atletas ao longo do exercício de 2020.   

 

Os valores gastos, diretamente relacionados com a formação de atletas, são registrados no ativo 

intangível em conta específica de formação de atletas.  

 

Quando da profissionalização do atleta, os custos são transferidos para a conta específica de atleta 

formado, para amortização ao resultado do exercício pelo prazo contratual firmado. No encerramento do 

exercício, no mínimo, o Clube avalia a possibilidade de recuperação econômico-financeira do valor líquido 

contábil do custo de formação de cada atleta registrado no intangível. Constatada a impossibilidade de 

recuperação do custo, o valor integral é baixado em conta específica de resultado. Os gastos efetivamente 

incorridos com a contratação ou a renovação de contrato de atletas profissionais são calculados pelo 

valor efetivamente pago ou contratado.  

 

Anualmente é realizada a avaliação de valor de realização (mercado) dos atletas profissionais e eventual 

impairment é registrado. Em 31 de dezembro de 2020, o Clube registrou provisão de R$ 194 mil (cento 

e noventa e quatro mil reais) referente ao saldo do investimento realizado na contratação de atleta 

profissional, cujo contrato de trabalho termina em dezembro de 2022, por não haver probabilidade de 

recuperabilidade do valor líquido contábil registrado.  

Taxa anual de
Amortização

 % 2020 2019

Contratos de atletas profissionais (nota 9.1) 719.283  (613.690)        (194)           105.399    144.182    
Custo de atletas em formação (nota 9.2) 35.569    -                -             35.569     40.461     
Custo de atletas formados (nota 9.3) 72.012    (60.340)          -             11.672     12.615     
Softwares 20 6.302     (4.709)           -             1.593       2.493       
Marcas e patentes 10 1.072     (406)              -             666          728          

Total 834.238  (679.145)        (194)           154.899    200.479    

Custo
Amortização 
acumulada

    Líquido     Líquido
Impairment
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9.1 Contratos de atletas profissionais 

 

A movimentação do exercício está assim demonstrada: 

 

 
 

O saldo de R$ 105.399 apresentado em 31 de dezembro de 2020, representa o valor líquido referente ao 

custo de contratação de 22 atletas (33 atletas em 2019). O prazo médio de amortização dos contratos 

dos mesmos é de 23 meses (26 meses em 2019).  

 

Em 31/12/2020, o Clube permanecia detentor de participação nos direitos econômicos de 40 atletas já 

negociados com outras entidades esportivas, com os quais já não mantinha contratos de trabalho naquela 

data. 

 

 
 

 

 

 

Acumulado

Custo das 
contratações 

(A)

Amortização 
Acumulada 
até 2017 (B)

Amortização 
2018  (C)

Amortização 
2019  (D)

Amortização 
2020  (E)

(F) Amortização 
Total 

(B+C+D+E)
(G) 

Impairment

Saldo a 
apropriar    

(A-F-G)
até 2017 480.660        (403.293)       (60.482)         (11.927)         (2.482)          (478.184)           -             2.476           
2018 64.300          -               (15.238)         (32.054)         (8.129)          (55.421)             -             8.879           
2019 149.520        -               -               (27.304)         (41.447)         (68.751)             (194)           80.575          
2020 24.803          -               -               -               (11.334)         (11.334)             -             13.469          

719.283        (403.293)       (75.720)         (71.285)         (63.392)         (613.690)           (194)           105.399        

NEGOCIADOS % - SPFC NEGOCIADOS % - SPFC

ADEMILSON BRAGA BISPO JUNIOR 40% JOSÉ ARTUR DE LIMA JUNIOR 50%
ALAN KARDEC DE SOUZA PEREIRA JUNIOR 30% OK JOSÉ ROGÉRIO DE OLIVEIRA MELO 50%
ANDREW ERIK FEITOSA 8% OK JULIO ALBERTO BUFFARINI 50%
AURO ÁLVARO DA CRUZ JUNIOR 15% OK LUCAS FERNANDES DA SILVA 50%
BRENO VINICIUS BORGES 30% OK LUCAS POSSIGNOLO 50%
CASSIO LUIZ DA SILVA JUNIOR 27,50% OK LUCAS SILVA MELO 30%
DENER GOMES CLEMENTE 70% OK LUIS GUSTAVO NOVAES PALHARES 50%
DOUGLAS SILVA BACELAR 50% OK LUIS OTÁVIO DE OLIVEIRA 20%
EVERTON CARDOSO DA SILVA 50% OK MAICON THIAGO PEREIRA DE SOUZA 15%
FELIPE ARARUNA HOFFMAN 40% OK MATHEUS HENRIQUE FRIZZO 20%
FELIPE RODRIGUES DA SILVA 15% OK MATHEUS REIS DE LIMA 40%
GUILHERME BISSOLI CAMPOS 20% OK PEDRO AUGUSTO BORGES DA COSTA 40%
HUGO DOMINGOS GOMES 50% OK RAFAEL TOLOI 20%
IAGO JUSTEN MAIDANA MARTINS 5% OK REGIS AUGUSTO SALMAZZO 20%
IAGO OLIVEIRA CAMPOS 50% OK RENATO BASTOS DE SOUZA NETO 5%
INÁCIO CARNEIRO DOS SANTOS 50% OK RODRIGO CAIO COQUETTE RUSSO 30%
JEAN PATRIC LIMA DOS REIS 25% OK VINICIUS DE SOUZA GARCIA 50%
JOANDERSON DE JESUS ASSIS 50% OK VITOR TORMENA DE FARIAS 30%
JOÃO PAULO QUEIROZ DE MORAES 40% OK WELLINGTON APARECIDO MARTINS 50%
JONATAN DAVID GOMEZ 35% OK WILLIAN ROBERTO DE FARIAS 40%
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Em 31 de dezembro 2020, o Clube mantinha contratos de trabalho vigentes com 95 atletas, sendo 4 
(quatros) deles cedidos temporariamente por outra entidade esportiva. Os % de direitos econômicos 
pertencentes ao Clube estão abaixo demonstrados: 
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9.2. Custo de atletas em formação  

 

A movimentação do exercício está assim demonstrada: 

 
  

O Clube possui sistema de avaliação contínua de seus atletas em formação. Os gastos classificados 

nessa conta dizem respeito a atletas que estão em constante processo de evolução e com grande 

possibilidade de geração de benefícios econômicos, financeiros e esportivos. 

 

Em 2020, os gastos relacionados à formação de atletas, com viabilidade técnica de se tornarem 

profissionais, somaram R$ 15.976 (R$ 23.090 em 2019) e foram ativados na conta específica denominada 

“Custo de Atletas em Formação”. 

 

Em decorrência da dispensa de 53 atletas (69 atletas em 2019), foi registrado como despesa do exercício 

o valor de R$ 15.107 (R$ 19.153 em 2019) correspondente à baixa dos seus respectivos custos de 

formação. Permaneciam, em 31 de dezembro de 2020, 81 atletas (134 atletas em 2019) no elenco das 

categorias de base. 

 

Foram profissionalizados 11 atletas (12 em 2019) e transferido o valor de R$ 5.761 (R$ 7.087 em 2019) 

da conta “Custo de Atletas em Formação” para a conta “Custo de Atletas Formados”. É de 22 meses (22 

meses em 2019) o prazo médio de amortização dos contratos dos atletas profissionalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo de Formação 
(A)

Profissionalizações 
(B) Dispensas (C )

Variação 
Patrimonial no 

Exercício (A-B-C)

Acumulado 2015 194.380                  (30.101)                   (123.329)            40.950                
2016 22.972                    (11.992)                   (11.197)              (217)                    
2017 22.596                    (12.169)                   (12.730)              (2.303)                 
2018 22.573                    (4.902)                     (12.490)              5.181                  
2019 23.090                    (7.087)                     (19.153)              (3.150)                 
2020 15.976                    (5.761)                     (15.107)              (4.892)                 

Total 301.587                  (72.012)                   (194.006)            35.569                

A) Custo de atletas em formação
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9.3. Custo de atletas formados 

 

A movimentação do exercício está assim demonstrada: 

 

 
 

Em 31/12/2020, o Clube mantinha contabilizado o custo de 40 atletas profissionais formados nas 

categorias de base. Em 2020, dos 54 (cinquenta e quatro) jogos realizados pela equipe de futebol 

profissional do Clube (62 em 2019), 17 (dezessete) atletas formados nas categorias de base tiveram 

32,47% de participação efetiva nas partidas (25,35% em 2019). Dos R$ 151 milhões de receitas 

auferidas provenientes de negociações de direitos federativos, direitos econômicos, mecanismo de 

solidariedade, bonificações e empréstimos de atletas, realizadas no exercício de 2020, 99,5% provém 

de atletas formados nas categorias de base. Neste sentido, e aplicando-se o teste de recuperabilidade 

dos ativos relacionados aos atletas formados, o Clube constatou a possibilidade de recuperação 

econômico financeira do valor líquido contábil de cada atleta.    

 

 

 
 

 

 

 

 

B) Custo de atletas formados

Custo (A) Até 2017 (B) 2018 (C) 2019 (D) 2020 (E)
Acumulado 2017 54.262 (38.490)        (7.610)       (4.832)      (2.724)    (53.656)             606           

2018 4.902 -              (518)         (1.264)      (1.426)    (3.208)               1.694        
2019 7.087 -              -           (922)         (2.041)    (2.963)               4.124        
2020 5.761 -              -           -           (513)       (513)                  5.248        
Total 72.012          (38.490)        (8.128)       (7.018)      (6.704)    (60.340)             11.672      

Saldo a 
apropriar  

(A-F)

(F) Amortização 
Acumulada            

(B-C-D-E)

Campeonatos Jogos Atletas Total
Titular Suplência Total Paulista 13 15 195

Brenner Souza da Silva 26 12 38 Brasileiro 27 15 405
Gabriel Davi Gomes Sara 33 3 36 Libertadores 6 15 90
Paulo Henrique Pereira da Silva 5 14 19 Copa do Brasil 6 15 90
Diego Costa 27 0 27 Sulamericana 2 15 30
Jonas Gabriel da Silva Junior 1 17 18 Total 54 75 810
Igor Silveira Gomes 40 7 47

Luan Vinicius da Silva Santos 25 7 32 Atletas Base %
Total 157 60 217 810 263 32,47%

Demais atletas (10) 19 27 46

Total 176 87 263

ATLETAS
2020
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10.  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS/FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Os empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras são reconhecidos inicialmente a valor 

justo, líquido dos custos de transações, e, subsequentemente, são mensurados pelo custo amortizado. 

Além disso, os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que 

o Clube tenha um direito incondicional de deferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses 

após a data do balanço. Os empréstimos e financiamento estão assim representados: 

 

 

Conta Corrente Garantida Vencimento Circulante Não Circulante Total
Banco Rendimento S.A. abr-21 3.642       -                 3.642       

3.642       -                 3.642       

Empréstimo Capital de Giro Vencimento Circulante Não Circulante Total
Banco Tricury S.A. mar-21 11.033     -                 11.033     

Banco Rendimento S.A. abr-21 11.020     -                 11.020     

Banco Daycoval S/A dez-23 1.222       5.819            7.041       

Banco Inter S/A dez-21 612           -                 612           

Banco BGM S/A ago-21 5.498       -                 5.498       

Banco BGM S/A dez-21 7.619       -                 7.619       

Banco BGM S/A dez-21 7.039       -                 7.039       

Banco Bradesco S.A. out-21 9.886       -                 9.886       

Banco Bradesco S.A. mar-21 775           -                 775           

Banco Bradesco S.A. jan-21 545           -                 545           

Banco Bradesco S.A. dez-21 10.019     -                 10.019     

65.268     5.819            71.087     

Leasing - Safra fev-23 264           298                562           

Star Football Finance Fund SCSP 6.255       -                 6.255       

BHP Asset Management Limited 42.733     -                 42.733     

FIDC 7.724       21.691          29.415     

56.976     21.989          78.965     

Total 125.886   27.808          153.694   

2020
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Em 26/07/2019, o Clube firmou Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Creditórios 

sem Coobrigação, denominado “Brasileirão – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados Clubes Esportivos”, com previsão de captação de R$ 38 milhões. Até 31/12/2020, foram 

captados 89,5% do montante total previsto. A amortização dar-se-á em 29 (vinte e nove) parcelas, 

sendo a primeira em 31/01/2020 e a última em 28/02/2023.  

 

Os empréstimos contratados junto a instituições financeiras foram destinados substancialmente para 

capital de giro, tendo como garantia os contratos de cessão de direitos de transmissão em televisão, 

publicidade e licenciamento de marca, locação de camarotes e cessão de espaços firmados com 

terceiros. Os contratos estão sujeitos a atualização monetária a uma taxa média de 1,10% a.m.  

Conta Corrente Garantida Vencimento Circulante Não Circulante Total

Banco Rendimento S.A. set-20 5.044       -                 5.044       

5.044       -                 5.044       

Empréstimo Capital de Giro Vencimento Circulante Não Circulante Total

Banco Tricury S.A. mar-20 5.058       -                 5.058       

Banco Tricury S.A. mai-20 10.333     -                 10.333     

Banco Safra S. A. mar-20 2.502       -                 2.502       

Banco Safra S. A. mar-20 2.502       -                 2.502       

Banco Safra S. A. abr-20 3.003       -                 3.003       

Banco Safra S. A. abr-20 339           -                 339           

Banco Safra S. A. mar-20 1.007       -                 1.007       

Banco Safra S. A. mar-20 2.002       -                 2.002       

Banco Paulista S/A jun-20 2.061       -                 2.061       

Banco Paulista S/A jan-20 5.692       -                 5.692       

Banco Rendimento S.A. dez-20 1.575       -                 1.575       

Banco Rendimento S.A. dez-20 1.504       -                 1.504       

Banco Rendimento S.A. dez-20 5.770       -                 5.770       

Banco Rendimento S.A. jan-20 5.411       -                 5.411       

Banco Daycoval S/A dez-20 6.614       -                 6.614       

Banco Inter S/A dez-20 17.900     -                 17.900     

Banco BGM S/A out-20 10.584     -                 10.584     

Banco Bradesco S.A. dez-20 14.880     -                 14.880     

Banco Bradesco S.A. out-21 7.736       7.558            15.294     

106.473   7.558            114.031   

Leasing - Safra 52             88                  140           

STAR FOOTBALL FINANCE FUND SCSP 4.389       -                 4.389       

FIDC 11.079     23.865          34.944     

15.520     23.953          39.473     

Total 127.037   31.511          158.548   

2019



SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 

 

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras  

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Valores expressos em milhares de reais) 
 

39 
 

Adimplência dos contratos 

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, o Clube encontrava-se adimplente com as obrigações 

decorrentes das operações de empréstimos e financiamentos. 

 

10.1. EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS 

 

Durante o exercício de 2020 e 2019, o Clube mantinha contratos de empréstimos com terceiros com a 

finalidade de refinanciar dívidas existentes e aumentar a capacidade de investimentos: 

 

 
 

Os contratos estão sujeitos a atualização monetária a uma taxa média de 1,10% a.m.  

 

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

 

Referem-se a obrigações devidas a empregados e os correspondentes encargos sociais. 

 

A composição do débito é a seguinte: 

 

 
 

 

 

 

 

 

2020 2019
André Cury Marduy 16.553 14.539 

Carlos Alberto Cardoso Leite 5.168    4.752    

Fábio Jeronimo Mello 809       1.000    

Vinicius Pinotti 7.039    10.939 

Total 29.569 31.230 

Circulante 29.569 22.650

Não Circulante -        8.580

2020 2019

Salários e ordenados 23.062 5.395
Provisão para férias 6.924 10.764
Encargos trabalhistas a recolher 36.448 19.190

Total 66.434 35.349

Circulante 63.570 35.349
Não Circulante 2.864 -       
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Em julho de 2020, buscando reduzir o impacto da perda de receitas,  substancialmente pela   

paralização das atividades do Futebol Profissional e devido à expectativa da retomada dos 

Campeonatos sem a presença do Público nos jogos,  o Clube firmou Acordo Coletivo de Trabalho com 

os atletas profissionais de futebol, homologado pelo Sindicato dos Atleta Profissionais, considerando a 

proposta de redução e postergação de pagamento de salários sugerida pelos Atletas Profissionais com 

contrato de trabalho firmado com o Clube, reduzindo-se em 25% dos salários dos atletas vinculados ao 

Clube, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2020, não considerando os atletas com 

vencimentos inferiores a R$ 50 mil reais, além do diferimento de 25% dos salários no período de maio 

a dezembro de 2020. Tais valores diferidos foram acumulados no período e deverão ser pagos aos 

atletas em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas a partir de março de 2021.  

 

12. DIREITO DE IMAGEM A PAGAR 
 
O Clube firmou acordos individuais com os atletas profissionais que possuíam contratos de cessão de 

direito de uso de nome e imagem, postergando o pagamento das parcelas com vencimentos mensais 

no mês de abril (50%) e durante o período de maio a dezembro (100%). Os atletas que possuíam 

vencimentos trimestrais tiveram a prorrogação de 50% dos valores vencidos no período. Além disto 

houve a redução, sem devolução, de 75% dos valores a pagar referentes ao mês de julho de 2020. 

Tais valores diferidos foram acumulados no período e deverão ser pagos aos atletas em 12 (doze) 

parcelas mensais e sucessivas a partir de março de 2021.  

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019

Vencimentos mensais 9.249 6.675
Valores repactuados 11.683 -         

Total 20.932 6.675

Circulante 19.064 6.675

Não circulante 1.868 -            
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13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS 

 

Em setembro de 2006, o Clube parcelou seus débitos Federais e Municipais, com base na Medida 

Provisória nº 303 e no Programa de Parcelamento Incentivado da Prefeitura do Município de São Paulo 

(PPI), incluindo-se a renegociação do saldo existente no Programa de Parcelamento Especial (PAES), 

de 2003.  

 

Quanto aos débitos Federais, em setembro de 2007, com a adesão do Clube à Lei nº 11.345, que 

instituiu a “Timemania”, foi feita a consolidação da dívida, somando-se a ela os valores outrora em 

discussão e que foram confessados. O Clube permaneceu adimplente com o parcelamento dos tributos 

previstos na Lei nº 11.345, e, em novembro de 2015, aderiu à Lei Federal nº 13.155, que estabelece 

princípios e práticas de responsabilidade fiscal e financeira, dentre outros.  

 

Com a referida adesão, o Clube promoveu a desistência do parcelamento dos tributos contidos na 

“Timemania”, ingressando com o saldo remanescente de R$ 53,7 milhões no programa de 

parcelamento conhecido como PROFUT, de que trata a referida Lei 13.155. Também fizeram parte do 

parcelamento os tributos no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da ordem de R$ 15,9 

milhões, da Receita Federal, com R$ 5,2 milhões, e do Instituto Nacional do Seguro Social, com o 

montante de R$ 2,7 milhões.  

 

O São Paulo Futebol Clube sofreu autuação do Ministério do Trabalho e Emprego – consubstanciada 

em Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Contribuição Social (CS), supostamente incidente sobre os valores pagos a título de “Direito de 

Imagem” aos atletas profissionais e comissão técnica no período compreendido entre janeiro/2006 e 

dezembro/2008. O Clube ajuizou ação anulatória na Justiça Federal ante a União, visando o 

cancelamento do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), com pedido de tutela antecipada para 

suspensão da exigibilidade do débito. Enquanto não há decisão sobre o mérito, o Clube parcelou o 

valor supostamente devido, garantindo a emissão da Certidão Negativa de Débito (CND) junto à Caixa 

Econômica Federal.  

 

Os valores dos parcelamentos consolidados, na data do balanço, estão assim demonstrados: 

 

Número de Parcelas
parcelas restantes 2020 2019

ISS 1994 - 1996 120 8 68 1.056
PROFUT 1995 - 2015 240 178 56.290 59.750
FGTS 60 22 2.234 2.865
Total 58.592 63.671

Parcelas do circulante 5.918 6.185

Parcelas do não circulante 52.674 57.486

Tributo Competência
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14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 

A composição do débito é a seguinte: 

 
 
15. ENTIDADES ESPORTIVAS E TERCEIROS 

 

Corresponde a valores a pagar a Entidades Esportivas, no Brasil e no exterior, por conta de transações 

de aquisição definitiva ou temporária de direitos federativos e econômicos de atletas profissionais.  

 

2020 2019

COFINS- Contribuição para o financiamento da seguridade social 186 280
PIS- Programa de integração social 382 274
IRRF- Imposto de renda retido na fonte 171 70
IRRF- Imposto de renda  remessas exterior 3.302 -   
ISS- Imposto sobre serviços 1.352 877
IPTU- Imposto predial e territorial urbano 266 1.366
INSS - Instituto nacional do seguro social 2.292 1.565

Total 7.951 4.432

Social Esportiva Vitória Petros Matheus dos Santos Araujo 615           1.537        
Clube Atlético Mineiro Lucas David  Pratto -            2.757        
Avaí Futebol Clube Denilson Pereira Junior 110           110           
Futebol Clube do Porto Maicon Pereira Roque -            16.590       
AS Roma Bruno da Silva Peres 3.001        3.890        
União Agricola Barbarense FC Juan Santos da Silva 200           200           
Figueirense Futebol Clube Felipe Camargo de Souza -            -            
Defensor Sporting Club Gonzalo Rodrigo Carneiro Méndez -            -            
Esporte Clube Bahia Jean Paulo Fernandes Filho -            563           
Esporte Clube Primavera Jonas Gabriel da Silva Nunes -            -            
Futebol Club Chiasso Gonzalo Rodrigo Carneiro Méndez -            -            
Club Rubio Nu Antonio Javier Galeano Ferreira 611           474           
Gallos Blancos de Querétaro Tiago Luis Volpi 10.505       26.910       
FC Dynamo Kyiv Danilo das Neves Pinheiro 22.510       15.985       
Club Atlhetico Paranaense Pablo Felipe Teixeira 9.800        12.681       
Hebei China Fortune FC Anderson Hernanes C. V. Lima -            10.656       
Ituano Futebol Clube Igor Vinicius de Souza 375           1.840        
Sport Club do Recife Everton Felipe de Oliveira Silva -            666           
Esporte Clube Vitória Santiago Trellez Vivero 2.000        -            
Juan Francisco Torres Belen Juan Francisco Torres Belen 4.470        -            
Daniel Alves da Silva Daniel Alves da Silva 9.329        -            
Outras Entidades 2.786        2.773        
Total 66.312 97.632

Circulante 66.312 90.839

Não circulante -            6.793

Direitos econômicos e federativos de 
atletas profissionais

Atleta 20192020
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15.1. Intermediações e participação de terceiros em direitos econômicos 

 

Corresponde a valores a serem pagos em razão da participação de terceiros em Direitos Econômicos 

de atletas negociados pelo Clube e também como remuneração pelo serviço de intermediação na 

venda de Direitos Federativos de atletas profissionais. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIS Esporte e Organização de Eventos Ltda. Paulo Henrique Chagas de Lima 2.425     2.265   
Link Assessoria Esportiva Paulo Henrique Chagas de Lima 4.058     3.397   
Leão Borges Participações Ltda. Thiago Henrique Mendes Ribeiro 1.273     2.074   
Nilo Aguillae Effori - ME Maicon Pereira Roque -        73       
Bertolucci Assessoria Propaganda Esp. Ltda. Thiago H. Mendes Ribeiro 525       517      
Bertolucci Assessoria Propaganda Esp. Ltda. Eder Gabriel Militão 19.286   13.587 
Bertolucci Assessoria Propaganda Esp. Ltda. Antony Matheus dos Santos 4.649     -      
Bertolucci Assessoria Propaganda Esp. Ltda. Helio Nunes de Castro 268       -      
Datasoccer Sports Marketing Ltda David Neres Campos 2.794     -      
Kirin Soccer S/S Ltda. Vitor Tormena de Farias -        226      
Elenko Sports Ltda. Petros Matheus dos Santos Araújo 1.216     1.309   
Link Assessoria Esportiva Lucas David  Pratto 3.381     2.604   
Tigres de LA UANL Christian Alberto Cueva Bravo 6.216     3.355   
JD Sports Management A.E. Ltda. Christian Alberto Cueva Bravo 1.278     1.392   
Agnelo Aparecido de Souza Eder Gabriel Militão -        1.415   
4COMM Marketing & C Management Antony Matheus dos Santos 7.920     -      
Antony Matheus dos Santos Antony Matheus dos Santos 4.950     -      
Diversos Diversos 216       21       
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Miguel de Alcantara 559       908      
Nilson Simplício Assessoria Esportiva Ltda. Auro Álvaro da Cruz/Gustavo Maia/Lucas Silva 2.357     509      
D&D Assessoria Esportiva Ltda Auro Álvaro da Cruz/Gustavo Maia/Lucas Silva 588       -      
Unick Football Cons. Mkt Esp. Ltda. Rodrigo Caio Coquete Russo 1.118     906      
Nilton de Jesus Moreira Lucas Fernandes da Silva 391       376      

Subtotal 65.468 34.934

2019
Intermediações na venda  e 

participações de terceiros em direitos 
econômicos de atletas profissionais

Atleta 2020
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15.2. Intermediações na aquisição de direitos federativos de atletas profissionais 
 
Corresponde a valores a serem pagos em razão da intermediação na aquisição de direitos federativos 

e econômicos de atletas profissionais. 

 

 
 
 
 
 

 

2020 2019
Brazil Soccer Sports 6.097   5.625   
B&C Consultoria e Assessoria Esportiva Ltda. 790      1.067   
Escansette Sports Ltda. 188      338      
Fábio Mello Sports Cons. Gestão Esp. Ltda. 943      236      
Kirin Soccer SS Ltda. 7.666   5.537   
Prime Soccer Consultoria Esportiva -      296      
Talents Sports Ltda. 905      905      
Teo Sports Assessoria e Consultoria Esportiva Ltda. 800      800      
Unick Football Cons. Mkt Esp. Ltda. 4.836   3.338   
Flash Forward Ltda. 6.027   6.576   
Link Assessoria Esportiva e Propaganda Ltda. 4.040   4.040   
AP Gestão de Marketing Esportivo Ltda. 348      348      
Carolina De Biasi Leonel Agenciamento de Profissionais 1.622   408      
Autoria Sports Assessoria Marketing 534      534      
GO Assessoria Empresarial Ltda. 468      218      
Elenko Sports Ltda 1.245   -      
GR2 Gestão Marketing Ltda. 858      858      
Teixeira & Bilmaia Ltda. 983      983      
Datasoccer Sports Marketing Ltda 452      -      
Diversos/Encargos 1.449   1.032   

Subtotal 40.251 33.139

15.1. Intermediações venda e participações de terceiros 65.468 34.934
15.2. Intermediações na aquisição dir. federativos 40.251 33.139

Total 105.719 68.073

Circulante 74.978 57.841

Não circulante 30.741 10.232

2020 2019
Consolidado

Intermediação na aquisição de direitos federativos 
de atletas profissionais
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16. ADIANTAMENTO DE CONTRATOS 

 

Referem-se a valores de contratos de patrocínio, cessão de direitos de transmissão à televisão, locação 

de camarotes e licenciamento de marca. Os valores serão apropriados de acordo com o prazo de 

vigência dos respectivos contratos. 

 

 
 

17. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

 

 
As provisões foram constituídas considerando-se a estimativa dos processos de natureza trabalhista, 

cível e tributária, cuja probabilidade de perda foi avaliada por nossos consultores jurídicos como 

“provável”. 

 

 

2020 2019

Contratos de televisionamento 59.967 73.266
Contratos de locação 938 1.450
Contratos de cessão de espaço 630 1.931
Entidades Esportivas 1.632 -     
Contratos de publicidade 71 1.279
Comercialização de Ingressos 3.399 -     

Total 66.637 77.926

Circulante 26.637 21.293

Não circulante 40.000 56.633

2020 2019

Trabalhistas e cíveis 45.619       55.540   

Total 45.619       55.540   

Saldo em 31 de dezembro de 2019 55.540       

(+) Provisões 12.443       
(+) Transferências 9.279         
(-) Acordos Processuais (31.643)      

Saldo em 31 de dezembro de 2020 45.619       

Movimentação da provisão para contingências:
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Passivos contingentes – perdas possíveis 

 

Além dos valores acima mencionados, o Clube possui diversos processos cíveis, trabalhistas e 

tributários em andamento.  O montante estimado perfaz R$ 129.178 (R$ 407.103 em 2019), e não 

foram registradas as provisões na despesa, devido a opinião dos nossos assessores jurídicos, que 

estimam como “possível” a possibilidade de perda desses processos. 

 

 
 

17.1. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

 

Em 2017, a Receita Federal do Brasil iniciou processo administrativo instaurado em razão da 

suspensão da isenção do São Paulo Futebol Clube do IRPJ (e CSLL, COFINS e PIS) relativo aos 

exercicios de 2012 e 2013, conforme o Ato Declaratório nº 179/2017, constituindo crédito tributário no 

valor de R$ 84,7 milhões.  Sobre o tema, a Advocacia Geral da União (AGU), por meio do Parecer 

DENOR/CGU/AGU nº 04/2013, concluiu que a equiparação das associações civis às sociedades 

empresárias "para fins de fiscalização e controle", nos termos do parágrafo 13 do artigo 27 da Lei 

9.615/981, “não implica equiparação para fins de direito material tributário e, portanto, não impede que 

tais associações gozem de determinado benefício fiscal, legalmente instituído”.  
 

Com efeito, em respeito ao parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar nº 73/1992, a Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CAT nº 587, de 2013, convalidando expressamente 

o entendimento esposado pela AGU. Além disso, em 07 de dezembro de 2018, por meio da Solução 

de Consulta COSIT nº 231, a Receita Federal do Brasil passou a concordar com a isenção dos clubes 

de futebol a partir do ano de 2011.  

 

Esse foi o entendimento consignado pela Primeira Turma desta Câmara Superior de Recursos Fiscais 

do CARF – órgão máximo para solução administrativa de disputas tributárias federais, conforme a 

ementa do acórdão nº 9101-003.648. Finalmente, no caso específico do São Paulo Futebol Clube, a 

defesa patrocinada pelo escritório Costa Pereira e Di Pietro Advogados obteve êxito no recurso 

voluntário julgado pela Primeira Turma Ordinária da 3ª Câmara da Primeira Seção de Julgamentos do 

CARF, em sessão de 14.05.2019, abaixo transcrito: 

 
 

Processos (Possíveis) dez/20 dez/19
Prefeitura Municipal de São Paulo 28.448   191.957 
Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo 8.454     104.000 
Receita Federal do Brasil 13.050   11.488   
Trabalhistas - Atletas Profissionais 28.048   64.389   
Trabalhistas - Diversos 12.928   18.015   
Cíveis - Diversos 38.250   17.254   

129.178 407.103 
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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ 
Ano-calendário:2012, 2013. 
ISENÇÃO ENTIDADES DE DESPORTO PROFISSIONAL DA MODALIDADE FUTEBOL. FICÇÃO 
JURÍDICA. ALCANCE DOS EFEITOS. 
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol gozam de isenção, por se 
enquadrarem como associações civis sem fins lucrativos nos termos da lei. 
As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo não é destinado aos 
detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuizo são denominados, respectivamente, de superávit 
ou déficit. Desse modo, o fato da associação realizar atividades econômicas não permite concluir que 
ela possui finalidade lucrativa, pelo contrário, faz parte do seu escopo de obter recursos para fomentar 
suas atividades empresariais. 
A equiparação às sociedades empresárias estabelecida pela Lei Pelé em seu art. 27, §13º, possui 
natureza de ficção jurídica, se restringindo, portanto, apenas aos aspectos que a própria lei dispôs, é 
dizer, no tocante à fiscalização e controle do que for disposto naquele diploma normativo, não 
abrangendo outros aspectos, mormente o tributário. 
 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL  
Ano-calendário: 2012,2013 
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO 
Aplica-se a mesma solução dada ao IRPJ, em razão do lançamento estar apoiado nos mesmos 
elementos de convicção. 
 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS 
Ano-calendário 2012, 2013. 
COFINS.ISENÇÃO. 
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol gozam de isenção, por se 
enquadrarem como associações civis sem fins lucrativos nos termos da lei. 
 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 
Ano-calendário 2012,2013 
PIS.ISENÇÂO 
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol gozam de isenção, por se 
enquadrarem como associações civis sem fins lucrativos nos termos da lei. 
 
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO 
Ano-calendário 2012, 2013. 
DECADÊNCIA, PIS COFINS, LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 
Constatada a existência de pagamento, na hipótese de lançamento por homologação, há de se 
reconhecer a decadência quanto o lançamento de oficio ocorre após o prazo de 05 anos, contados da 
ocorrência do fato gerador. 

 

Ato continuo, o São Paulo Futebol Clube,  de acordo com parecer prestado pelo escritório Costa Pereira 

e Di Pietro Advogados, apurou o crédito referente ao recolhimento indevido de IRPJ, CSLL, COFINS e 

PIS em função de sua isenção, passando a promover a compensação do quanto indevidamente 

recolhido a título de COFINS, R$ 25 milhões,  no últimos cinco anos, com base na Solução de Consulta 

COSIT nº 231/2018, e conforme regulamentação da IN RFB 1.717/2017. 
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Ativos contingentes 

O Clube não reconheceu ativos contingentes em suas demonstrações financeiras, tendo em vista que 

a realização do ganho ainda não é certa. 
 
18. ACORDOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 

 

Em 31/12/2020, o Clube mantinha R$ 72,1 milhões (R$ 51,1 milhões 2019) de obrigações a pagar 

referentes a acordos trabalhistas e processos cíveis. 

 

 

2020 2019
Gilberto Geraldo de Moraes -      1.800       
Alex Dias de Almeida -      412          
José Jadilson dos Santos  da Silva -      63            
Alex Sandro da Silva 570      947          
Edcarlos Conceição Santos 1.111   1.580       
José Luis Santos Visitação 1.139   1.640       
Joilson Rodrigues Macedo 716      1.071       
Renato Assis da Silva 794      1.226       
Eder Luis de Oliveira 642      972          
Lenilson Batista de Jesus 881      1.339       
Diego Tardelli 762      1.111       
Marcos Arouca da Silva 522      776          
Juan Maldonado Jaimez Junior 1.705   2.399       
Humberlito Borges Teixeira 2.039   2.836       
Junior Cesar Eduardo Machado 2.260   3.119       
Hugo Henrique Assis do Nascimento 2.128   2.966       
Companhia de Eng. de Tráfego-CET 23.642 25.402      
Carlo Pereira Berto Junior 1.077   -           
A. Cordeiro Sociedade Individual 3.669   -           
Alkimin Advogados 2.126   -           
Marshield Créditos e Participações 13.838 -           
Brulotti e Ferrari - Soc de Advogados 555      -           
Alexandre Rodrigues da Silva 1.086   -           
Everton Cardoso 400      -           
Jonathan Davi Gomes 104      -           
Anderson Vieira Martins 1.419   -           
Anderson Luis de Carvalho 413      -           
Jucilei da Silva 6.898   -           
Diversos 1.655   1.484       

Total 72.151 51.143

Circulante 20.210 14.265

Não Circulante 51.941 36.878

Acordos trabalhistas e cíveis
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19. ESPORTES SOCIAIS 

 

Em 2019, como forma de apoiar as demais práticas esportivas no Brasil, o Clube investiu na criação 

de equipe masculina de Basquetebol Profissional, onde estreou na Liga Ouro 2019, conquistando o 

Vice-campeonato e sendo convidado para disputar a Liga Nacional de Basquete-NBB  2019/2020, onde 

finalizou o ano de 2020 na terceira colocação, conseguindo vaga para a Champions League Americas, 

e tendo seu atleta George Lucas Alves de Paula “Georginho” eleito MVP da temporada no NBB.   O 

Clube também firmou contrato com o Barueri para patrocínio da equipe feminina de voleibol, 

conquistando o Campeonato Paulista 2019 e ficando em terceiro lugar no Campeonato Paulista 2020. 

Os gastos relacionados a manutenção do Clube Social e modalidades profissionais, são assim 

apresentados:  

 

 
 

 

20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

20.1. Patrimônio social 

 

Corresponde ao valor dos títulos sociais vendidos pelo Clube.  

 

20.2. Reserva de Reavaliação 

 

Baseado em laudo de avaliação elaborado por peritos independentes, o Clube registrou em dezembro 

de 2007 a reavaliação de bens do ativo imobilizado. A mais-valia de R$ 86.425 foi acrescida aos saldos 

do imobilizado em contrapartida da conta de Reserva de Reavaliação, no patrimônio líquido.  

 

Social/Esp. 
Amadores

Basquete Prof. Voleibol Total

Sociais e esportes amadores 28.257       6.533              1.600     36.390    
        Pessoal 11.846       4.471              -            16.317    
        Encargos trabalhistas 1.209         526                 -            1.735      
        Benefícios 2.505         41                  -            2.546      
        Arbitragens, fed; confed; patrocínios 168           54                  1.600     1.822      
        Despesas com jogos 402           563                 -            965         
        Depreciação e amortização (software/marcas) 3.188         -                     -            3.188      
        Manutenções 253           10                  -            263         
        Materiais 1.668         173                 -            1.841      
        Serviços de Limpeza/Lavanderia/Medicina 3.436         411                 -            3.847      
        Água/Luz/Telefone 2.696         9                    -            2.705      
        Tributos 93             20                  -            113         
        Gerais 793           255                 -            1.048      
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Com o advento da Lei 11.638/07, a partir de 1º de janeiro de 2008, conforme as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, não são mais permitidas reavaliações espontâneas de bens. A administração do 

clube optou por manter registrada a reavaliação constituída em 31 de dezembro de 2007 até sua 

realização por alienação ou depreciação, incorporando os valores reavaliados naquela data ao novo 

custo corrigido dos bens e transferindo o saldo da contrapartida registrado no patrimônio líquido para a 

rubrica de Ajuste de Avaliação Patrimonial. 

 
21. RECEITAS E GASTOS COM A NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS PROFISSIONAIS 

 

Atendendo ao item 20 da OTG 2003 de 05/12/2019, o Clube passou a reconhecer na receita somente 

o % dos direitos que lhe pertencem sobre as negociações de empréstimo e venda envolvendo atletas 

profissionais. 

 

Em 2020, o Clube obteve R$ 151.316 (R$ 104.880 em 2019) de receitas provenientes da negociação 

de direitos econômicos, direitos federativos, mecanismo de solidariedade e empréstimos de atletas.  

 

Os valores gastos com contratos de intermediação relativos a estas negociações totalizaram R$ 16.809 

(R$ 7.727 em 2019). O resultado líquido das negociações com atletas profissionais foi de R$ 134.507 

(R$ 97.153 em 2019) sendo assim registrado: 

 

 
 

 

(B) Gastos SPFC

Atleta Negociação Clube Negociação Part. 3ºs 
(A) Part. 

SPFC Intermediação
Resultado 
SPFC (A-B)

Antony Matheus dos Santos Direitos Federativos AFC Ajax 95.311         (8.601)    86.710    (11.836)              74.874         
David Neres Campos Direitos Econômicos AFC Ajax 34.599         -         34.599    (2.750)                31.849         
Gustavo Maia da Silva Direitos Federativos FC Barcelona 26.464         -         26.464    (2.223)                24.241         
Vitor Tormena de Farias Direitos Econômicos Gil Vicente Futebol Clube 2.235           -         2.235     -                    2.235          
Total 158.609       (8.601)    150.008  (16.809)              133.199       

-         
Diversos Empréstimos Diversos 704              -         704        -                    704             
Diversos Solidariedade Diversos 604              -         604        -                    604             

Total 159.917       (8.601)    151.316  (16.809)              134.507       

2020

(B) Gastos SPFC

Atleta Negociação Clube Negociação Part. 3ºs 
(A) Part. 

SPFC Intermediação
Resultado 
SPFC (A-B)

Rodrigo Caio Coquete Russo Direitos Federativos C. R. Flamengo 25.566         -         25.566    (838)                   24.728         
Lucas Silva Melo Direitos Federativos Eintracht Frankfurt 6.272           -         6.272     (327)                   5.945          
Eder Gabriel Militão Direitos Econômicos Futebol Clube do Porto 20.984         (1.019)    19.965    (4.418)                15.547         
Willian Farias Direitos Federativos Sport Club do Recife 100              -         100        -                    100             
Maicon Pereira Roque Dir. Fed. (Performance) Galatasaray SK 1.617           -         1.617     -                    1.617          
Thiago Henrique Mendes Ribeiro Dir. Fed. (Performance) Losc Lille 2.153           (431)       1.722     -                    1.722          
Miguel Alcantara Direitos Federativos Ascoli Calcio 1898 FC 1.816           (908)       908        -                    908             
Felipe Rodrigues da Silva Direitos Federativos Sport Lisboa e Benfica 26.706         -         26.706    (2.144)                24.562         
David Neres Campos Dir. Fed. (Performance) AFC Ajax 2.230           -         2.230     -                    2.230          
Lucas Fernandes da Silva Direitos Federativos Portimonense Futebol 8.979           (376)       8.603     -                    8.603          
Andrew Erik Feitosa Direitos Econômicos Ituano Futebol Clube 160              -         160        -                    160             
Total 96.583         (2.734)    93.849    (7.727)                86.122         

-         
Diversos Empréstimos Diversos 4.353           -         4.353     -                    4.353          
Diversos Solidariedade Diversos 432              -         432        -                    432             
Eder Gabriel Militão Solidariedade Real Madrid CF 6.246           -         6.246     -                    6.246          

Total 107.614       (2.734)    104.880  (7.727)                97.153         

2019
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22. DIREITOS E OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES ESTRANGEIRAS 
 

 
 

 
 

 

 

Entidade Descrição Atleta Valor
AFC Ajax Direitos Federativos Antony Matheus dos Santos 43.035 
Tottenham Hotspur FC Mecanismo de Solidariedade Lucas Moura 2.372   
Futebol Clube do Porto Direitos Econômicos Eder Gabriel Militão 4.972   
Portimonense Futebol Direitos Federativos Lucas Fernandes da Silva 6.376   

Total 56.755

Entidade Descrição Atleta Valor

Tigres de LA UANL Direitos Econômicos Christian Alberto Cueva Bravo 6.216   
FC Dynamo Kyiv Direitos Federativos Danilo das Neves Pinheiro 22.510 
Gallos Blancos de Querétaro Direitos Federativos Tiago Luis Volpi 10.505 
Club Rubio Nu Direitos Federativos Antonio Javier Galeano Ferreira 611      
Associazione Esportiva Roma SPA Cessão Temporária Bruno da Silva Peres 3.001   
Total 42.843

2020

Direitos - conforme apresentado na nota 6

Obrigações - conforme apresentado na nota 15 e 15.1

Entidade Descrição Atleta Valor
Torino FC Solidariedade Gleison Bremer Silva Nascimento 63       
Clube Atlético River Plate Direitos Federativos Lucas David  Pratto 18.116 
Tottenham Hotspur FC Mecanismo de Solidariedade Lucas Moura 2.340   
Portimonense Futebol Direitos Federativos Lucas Fernandes da Silva 4.529   
Futebol Clube do Porto Direitos Econômicos Eder Gabriel Militão 3.462   
Futebol Clube do Porto Direitos Federativos Inácio Carneiro dos Santos 13.587 
Fútbol Club Bolivar Empréstimo Direitos Federativos Antonio Thomaz Santos de Barros 101      
FC Nantes Solidariedade Lucas Evangelista Santana de Oliveira 169      
Ascoli Calcio 1898 FC Direitos Federativos Miguel de Alcantara 906      
Total 43.273

Entidade Descrição Atleta Valor

Tigres de LA UANL Direitos Econômicos Christian Alberto Cueva Bravo 3.355   
Futebol Clube do Porto Direitos Federativos Maicon Pereira Roque 16.590 
Hebei China Fortune FC Direitos Federativos Anderson Hernanes C. V. Lima 10.656 
FC Dynamo Kyiv Direitos Federativos Danilo das Neves Pinheiro 15.985 
Gallos Blancos de Querétaro Direitos Federativos Tiago Luis Volpi 26.910 
Club Rubio Nu Direitos Federativos Antonio Javier Galeano Ferreira 474      
Associazione Esportiva Roma SPA Cessão Temporária Bruno da Silva Peres 3.890   
Total 77.860

2019

Direitos - conforme apresentado na nota 6

Obrigações - conforme apresentado na nota 15 e 15.1
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23. SEGUROS 

 

O Clube mantém cobertura de seguros, cujos valores contratados são estipulados em bases técnicas, 

que se estima adequadas para cobrir eventuais sinistros envolvendo seus ativos. Também são 

contratados seguros relativos a atletas profissionais, conforme determina a lei nº 9.615/98. 

 

24. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

Em janeiro de 2021, o AFC Ajax NV quitou a segunda parcela do contrato de transferência dos direitos 

federativos do atleta Antony Matheus dos Santos, sendo baixado o valor outrora adiantado pelo São 

Paulo Futebol Clube junto ao fundo BHP Asset Management Limited, conforme apresentado na nota 

explicativa nº 10.       

 

Em 03/02/2021, o Clube firmou com a Major League Soccer contrato de transferência dos direitos 

federativos do atleta Brenner Souza da Silva. Pela transferência dos direitos o São Paulo Futebol Clube 

receberá US$ 13 milhões, em cinco parcelas de US$ 2,6 milhões. Sendo duas delas com vencimento 

no exercício de 2021 e as demais vincendas nos exercícios de 2022, 2023 e 2024. 


