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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
 
 
Aos  
Administradores e conselheiros do  
Botafogo de Futebol e Regatas 
Rio de janeiro – RJ 
 
 
Opinião sobre as demonstrações contábeis 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Botafogo de Futebol e Regatas (“Clube”), que 
compreendem o balanço patrimonial 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 nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Botafogo de Futebol e Regatas, 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 sobre as demonstrações contábeis 
 
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 ao Clube, 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 (“CFC”) 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. 
 
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 
 
Situação econômica financeira do Clube 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1, o clube apresenta deficiência de capital de giro de 
R$ 270.161 mil em 31 de dezembro de 2020 (R$ 242.517 mil em 31 de dezembro de 2019) e um 
patrimônio líquido negativo no montante de R$ 869.319 mil (R$ 730.288 mil em 31 de dezembro de 
2019), evidenciando a necessidade de aporte de recursos financeiros. A Administração está envidando 
esforços com o objetivo de minimizar os impactos em seu fluxo de caixa. Nossa opinião não contém 
ressalva em relação a esse assunto. 
 
Ênfase  
 
Parcelamento da Lei nº 13.155/2015 – Profut (Programa de Modernização da gestão e de 
responsabilidade fiscal do futebol brasileiro). 
 
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 19 às demonstrações contábeis, que descreve que o 
clube não vem recolhendo o parcelamento do Programa de Modernização da Gestão e de 
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro – PROFUT (exceto BACEN e FGTS), de que trata a Lei nº 
13.155 de 4 de agosto de 2015 e instituiu parcelamento especial para recuperação de dívidas das 
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entidades desportivas com a União Federal. Em outubro de 2016, o Clube impetrou um mandado de 
Segurança nº 0139798-45.2016.4.02.5101, para a utilização de depósitos judiciais com objetivo de 
quitar parcelas imediatamente vincendas no PROFUT. Da leitura da decisão proferida pelo 
Desembargador Federal Vice-Presidente do TRF2, contudo, está claro que o efeito suspensivo deferido 
se limita a impedir a exclusão do clube do PROFUT por inadimplência até que seja julgado em 
definitivo o pedido constante do mandado de segurança em questão. Nossa opinião não contém 
ressalva em relação a esse assunto. 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes 
 
Os valores correspondentes às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019, apresentados para fins de comparação, foram por nós auditados, cujo relatório 
datado de 30 de abril de 2020, foi emitido com ressalvas sobre o não recebimento de resposta de 
circularização da instituição financeira Banco Bradesco S.A. e baixa de obrigação por contratos de 
empréstimos e ênfases semelhantes as mencionadas nos parágrafos anteriores.  
 
Responsabilidade da Administração pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
A Administração do Clube é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
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 do Clube 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 cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança do Clube são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão 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 contábeis. 
 
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 contábeis, 

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; 
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▪ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; 

▪ 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 incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis 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 Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional; 
 

▪ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis 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. 
 
 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. 
 

 
 

BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 SP 013846/O-1 – S - RJ 
 
Carlos Aragaki 
Contador CRC 1 SP 132.091/O-1 – S - RJ
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Ativo Passivo e patrimônio líquido

Nota Nota

explicativa 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019 explicativa 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

(Reapresentado) (Reapresentado) (Reapresentado) (Reapresentado)

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3 265 131 2.012 Empréstimos e financiamentos 10 32.308 51.536 44.685

Contas a receber 4 8.845 7.404 4.079 Partes relacionadas 11 7.804 8.943 12.667

Contas a receber na transferência de atletas 5 972 21.607 15.537 Fornecedores e contas a pagar 12 9.337 8.847 5.177

Adiantamento a terceiros 520 1.388 2.093 Obrigações tributárias 13 58.050 39.413 16.966

Despesas diferidas 6 666 1.227 1.343 Obrigações trabalhistas 14 31.474 28.603 19.292

Tributos a compensar e recuperar 136 128 80 Uso de imagem a pagar 15 3.255 626 754

11.404 31.885 25.144 Exigibilidade com Federações e Confederações 16 9.650 10.626 22.332

Credores por participação e negociação de atletas 17 21.581 44.661 22.593

Acordos a pagar 18 34.086 24.836 28.344

Tributos parcelados 19 50.743 32.315 15.905

Receitas diferidas 20 23.277 23.996 21.347

281.565 274.402 210.062

Não circulante Não circulante

Contas a receber 4 1.397 2.794 - Empréstimos e financiamentos 10 58.150 73.700 80.285

Despesas diferidas 6 - 600 1.826 Credores por participação e negociação de atletas 17 4.899 853 657

Depósitos judiciais 7 46.188 34.488 24.968 Acordos a pagar 18 70.731 89.789 118.860

47.585 37.882 26.794 Tributos parcelados 19 285.434 286.647 282.700

Provisão para contingências 21 216.083 91.245 53.548

Investimento 50 50 50 Provisão para passivo a descoberto 22 33.961 30.529 29.133

(-) perda equivalência patrimonial (50)              (50)                    (50)                    Receitas diferidas 20 49.270 42.760 60.344

Imobilizado 8 62.370 62.869 63.014 718.528 615.523 625.527

Intangível 9 9.415 27.001 12.262 Patrimônio líquido

71.785 89.870 75.276 Patrimônio social (869.319)     (730.288)            (708.375)            

(869.319)   (730.288)           (708.375)           

Total do ativo 130.774 159.637 127.214 Total do passivo e do patrimônio líquido 130.774 159.637 127.214
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Nota

explicativa 2020 2019

(Reapresentado)

Receita operacional, líquida 24 151.339 191.337

151.339 191.337

Custo do departamento de futebol - Profissional e amador 25 (121.415)    (116.418)           

Resultado operacional bruto 29.924 74.919

Despesas operacionais clube social e esportes olímpicos 26

Despesas gerais e administrativas 26.1 (16.776)       (24.132)              

Despesas com depreciação e amortização (524)            (547)                  

Provisão para contingências 27 (122.787)     (35.159)              

Resultado de equivalência patrimonial 22 (3.432)         (1.396)               

Outras despesas (538)            

Resultado operacional antes do resultado financeiro (114.133)    13.685

Resultado financeiro líquido 28 (24.898)       (35.598)              

Déficit do exercício (139.031)    (21.913)             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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2020 2019

(Reapresentado)

Déficit do exercício (139.031)    (21.913)             

Outros resultados abrangentes - -

Total do resultado abrangente (139.031)  (21.913)            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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Saldo em 31 de dezembro de 2018 (708.375)    - (708.375)    

Déficit do exercício (20.849)      (20.849)      

Ajuste restropectivo (Nota 2.2) (1.064)        (1.064)        

Transferência (21.913)      21.913       

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado) (730.288)   - (730.288)   

Déficit do exercício (139.031)    (139.031)   

Saldo em 31 de dezembro de 2020

(730.288)   (139.031)   (869.319)   

Déficit 

Acumulado

Patrimônio 

Social
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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2020 2019

(Reapresentado)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Déficit do exercício (139.031)    (21.066)            

Ajustes: 171.866 71.416

Depreciação de imoblizado e amortização de outros ativos 524 547

Dispensas de atletas em formação 555 5.223

Amortização e baixa de contratos de atletas formados (profissionalizados) 445 810

Amortização e baixa de contratos de atletas profissionais 24.035 6.869

Provisão para passivo a descoberto 3.432 549

Provisão para contingências 124.838 37.697

Provisão estimada de crédito liquidação duvidosa 538 -

Despesas financeiras - juros de empréstimos 2.695 3.564

Despesas financeiras - atualizações monetárias de impostos a pagar 14.804 16.157

(Aumento) redução nos ativos operacionais (10.261)      (13.640)            

Contas a receber (582)            (6.119)               

Adiantamento de terceiros 868 705

Despesas diferidas 1.161 1.342

Tributos a recuperar (8)               (48)                   

Depósitos judiciais (11.700)       (9.520)               

Aumento (redução) nos passivos operacionais 33.081 (7.159)              

Partes relacionadas (1.139)         (3.724)               

Fornecedores e contas a pagar 490 3.670

Obrigações tributárias e trabalhistas 21.508 31.758

Exigibilidade com Federações e Confederações (976)            (11.706)             

Acordos a pagar (9.808)         (32.579)             

Tributos parcelados 17.215 20.357

Receitas diferidas 5.791 (14.935)             

Caixa líquido gerado das atividades operacionais 55.655 29.551

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Contas receber na transferência de atletas 20.635 (6.070)               

Credores por participação e negociação de atletas (19.034)       22.264

Uso de imagem a pagar 2.629 (3.566)               

Custos de atletas em formação (1.863)         (5.398)               

Custos de atletas profissionalizados (271)            -

Contratos de atletas profissionais (5.586)         (23.552)             

Aquisição de bens do imobilizado (25)              (402)                  

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (3.515)        (16.724)            

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Captações de empréstimos 13.171 41.077

Pagamento de empréstimos (61.614)       (54.470)             

Pagamento de impostos parcelados (3.563)         (1.315)               

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos (52.006)      (14.708)            

Aumento (redução) de caixa 134 (1.881)              
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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2020 2019

(Reapresentado)

Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 131 2.012

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 265 131

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 134 (1.881)              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

(a) Estrutura Jurídica e objetivos 

O Botafogo de Futebol e Regatas, que tem por sigla BFR e denominado simplesmente 

BOTAFOGO, constituído em 8 de dezembro de 1942 pela fusão do Club de Regatas 

Botafogo, fundado em 1° de julho de 1894, com o Botafogo Football Club, fundado 

em 12 de agosto de 1904, é uma associação de natureza social e desportiva, sem fins 

lucrativos, considerada de utilidade pública pelo Decreto Municipal n º 6.631 de 31 

de janeiro de 1941, com foro na Cidade do Rio de Janeiro, onde tem sua sede na 

Avenida Venceslau Brás, n° 72, Botafogo. Tem personalidade jurídica e patrimônio 

distintos em relação aos dos seus sócios, os quais não respondem, solidária ou 

subsidiariamente, pelas obrigações por ele contraídas, exceto na qualidade de 

dirigente ou administrador. 

O Botafogo tem por finalidade: I) promover a prática desportiva envolvida em 

competições de atletas amadores e profissionais, prioritariamente, do remo e do 

futebol; II) fomentar o desenvolvimento da educação física e a prática de outras 

atividades desportivas, em especial as olímpicas; e III) promover atividades sociais e 

apoiar as de caráter cultural, educacional, assistencial, filantrópico e de lazer.  

Para realização dos objetivos do Clube, sua administração observará os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economia e eficiência. 

(b) Como o Clube está trabalhando durante a pandemia 

A Administração vem acompanhando diariamente os impactos do Coronavírus para as 

operações do Clube. A Administração define as ações necessárias para mitigar os 

efeitos adversos para o fluxo de caixa e para a saúde financeira do Clube. O Clube 

adota as medidas emergências de natureza restritiva à permanência de pessoas nas 

áreas públicas e está implementando medidas educativas e de segurança para 

prevenção da contaminação pelo Coronavírus para os colaboradores, seus familiares, 

atletas, prestadores de serviço, sócios e sociedade em geral.   

(c) Principais ações na pandemia 

Desde que instalada a pandemia do novo Coronavírus, o Clube tem revisado as suas 

ações, especialmente no que diz respeito à continuidade das operações. Dentre as 

frentes que estão sendo revisadas no Clube, destacamos a preservação da saúde e 

segurança das pessoas, adotando afastamento dos profissionais dos grupos de risco, 

isolamento domiciliar de profissionais com sintomas de gripe ou com suspeita de 

infecção, intensificação das medidas de higienização e fornecimento de máscaras, 

adoção de regime de teletrabalho (“home office”) para os colaboradores onde esta 

modalidade for possível, suspensão de eventos e reuniões presenciais, 
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disponibilização de ferramentas e incentivo para realização de reuniões por meio de 

videoconferência, proteção recomendada pelos órgãos de saúde para os 

colaboradores alocados nas outras sedes e operações de jogos, comunicação regular 

e transparente com todos os colaboradores e veiculação de campanhas educativas 

para a prevenção da COVID-19 por meio de vídeos, avisos sonoros e mensagens nos 

canais digitais do Clube. 

Continuamos mantendo os sócios, seus familiares, os atletas, os torcedores e os 

investidores informados sobre os impactos do Coronavírus nas operações do Clube, 

acompanhando de perto a manutenção da capacidade de serviços essenciais para o 

funcionamento do Clube, revisando junto aos credores os termos e condições 

pactuadas em contratos, para o reequilíbrio econômico-financeiro e consultando aos 

assessores legais para acompanhamento de potenciais passivos judiciais. 

Revisando a estratégia de manutenção e continuidade das operações, o Clube fez a 

revisão do orçamento previsto para o próximo ano com manutenção apenas dos custos 

e investimentos essenciais para o funcionamento das atividades e renegociação com 

fornecedores.  

(d) Impactos da pandemia relativa ao COVID-19 

Considerando cuidadosamente os impactos do COVID-19, nas operações e os riscos e 

incertezas aos quais os clubes de futebol profissionais estão expostos, o Clube 

esclarece que, como consequência de algumas medidas que precisam ser tomadas 

para conter o avanço do vírus, principalmente as relacionadas às restrições de 

público, já é possível identificar efeitos adversos para as suas operações. Com a 

redução significativa na receita de bilheteria (cerca de 81%) dos campeonatos com a 

proibição de público nos estádios, redução dos contratos de patrocínios, considerando 

as rescisões de contratos, postergação de parte da receita de transmissão para o 

exercício de 2021 e outras e, consequentemente, redução no faturamento. Este 

cenário de pandemia poderá se agravar nos próximos dias, ou até semanas, a 

depender das medidas de prevenção a COVID-19. Neste momento, ainda não se sabe 

o tempo necessário para conter o avanço do vírus e por quanto tempo serão mantidas 

as medidas de restrições e recomendações de isolamento.   

O Clube segue monitorando de forma diligente toda e qualquer informação a respeito 

do tema, e avaliará, de acordo com sua evolução, a alteração das projeções e 

estimativas relacionados aos riscos em suas operações.  

(e) Transição da Administração  

O ano de 2020 foi um ano marcado pela pandemia do Coronavírus. A atual 

administração assumiu o Clube em uma situação financeira crítica. A redução da 

receita de transmissão pelo rebaixamento do futebol profissional para a série B do 
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Campeonato Brasileiro e as medidas restritivas da pandemia para restrição de 

público, afetaram a capacidade de custeio e de investimento do Botafogo. A 

frequente intervenção de penhoras judiciais no fluxo de caixa, além de provocar uma 

redução adicional nas suas disponibilidades, estabeleceu (e ainda estabelece) sérias 

dificuldades na gestão de contas a pagar, dificultando as atividades de planejamento 

comercial e financeiro e levando a atrasos recorrentes nos compromissos do Clube. 

Iniciativas no curto espaço de transição da nova administração: 

• Criação de um modelo de responsabilidade social, stakeholders; 

• Desenvolvimento de uma política de transparência abrangente e 

progressivamente disponibilizando informações que permitam aos diferentes 

stakeholders uma correta avaliação do desempenho da administração; 

• Restruturação da estrutura organizacional e gerencial, principalmente nos 

departamentos administrativos (Back office) e futebol;  

• Medidas de austeridade financeira com o propósito de atingir tempestivamente 

as metas orçadas pela administração, compromisso assumido previamente com 

o Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Clube; 

• Enfrentamento de determinadas disputas jurídicas que pudessem contribuir 

para a defesa e contenção de danos econômicos aos fluxos de caixa e ao 

patrimônio do Clube, bem como a reestruturação de dívidas cíveis, trabalhistas 

e tributárias herdadas de outras administrações; 

• Busca de novas receitas de curto prazo para contribuir para remediar os 

desequilíbrios financeiros imediatos. 

(f) Situação patrimonial e financeira 

Em 31 de dezembro de 2020, o Clube apresenta deficiência de capital de giro de R$ 

270.161 mil (R$ 242.517 mil em 31 de dezembro de 2019) e um patrimônio líquido 

negativo no montante de R$ 869.319 (R$ 730.288 em 31 de dezembro de 2019), 

evidenciando a necessidade de aporte de recursos financeiros. 

A administração do Clube vem tentando buscar medidas para minimizar os impactos 

em seu fluxo de caixa e manter a política de equilíbrio econômico-financeiro para o 

funcionamento das atividades. As principais medidas promovidas pelo Clube para 

alterar a situação atual compreendem: 

• Investimento contínuo na base, valorizando novos jogadores que possam reforçar 

o time principal e alcançar destaque internacional; 
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• Renegociação com os credores e de empréstimos com redução de encargos e 

alongamento das dívidas, assim como captações de recursos a um custo menor do 

que aqueles praticados historicamente; 

• Ações para redução de custos e despesas de toda natureza, seja com gastos 

administrativos ou com folha de pagamento; 

• Utilização e levantamento dos créditos de depósitos judiciais para quitação de 

passivos tributários e folha de pagamento. 

As demonstrações contábeis não incluem ajustes relativos à capacidade de realização e 

classificação de valores registrados no ativo ou valores e classificação de passivo que 

possam ser necessários, caso o Clube seja incapaz de continuar suas atividades. 

A emissão dessa demonstração contábil foi autorizada pela Diretoria em 30 de abril de 

2021. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS 

CONTÁBEIS 

2.1. Base de apresentação e preparação das demonstrações contábeis 

As demonstrações contábeis foram elaboras conforme as práticas contábeis adotadas 

no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPCs), aplicáveis às entidades sem finalidades de lucros (ITG 2002 (R1)) e 

de acordo com a resolução CFC 1.429 de 2013 que aprovou a ITG 2003 (R1) – Entidade 

Desportiva. 

Tais demonstrações foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, 

exceto quando aplicável para a mensuração de ativos ao valor justo.  

2.2. Reapresentação dos valores correspondentes de 2019 

O Clube efetuou determinadas reclassificações nas demonstrações contábeis relativas 

ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, após o encerramento, aprovação e 

publicação das demonstrações contábeis.  

As modificações efetuadas foram as seguintes:  

1) Ajuste:  

Conforme pronunciamento contábil CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de 

Estimativa e Retificação de Erros, os impactos nas demonstrações contábeis precisam 

ser divulgados e as demonstrações contábeis comparativas reapresentadas. 

2) Reclassificações:  
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2.1) Reclassificações no Ativo e passivo para melhor comparabilidade e 

apresentação no Balanço Patrimonial: 

Ativo 

1) Transferência dos investimentos em direitos econômicos para depósitos 

judiciais. 

Passivo 

2) Apresentam a unificação das contas de adiantamentos de contratos para as 

contas receitas diferidas (passivo circulante e não circulante). Como as 

rubricas são receitas futuras e o reconhecimento da receita é pelo período dos 

contratos firmados. Este balanço patrimonial foi alterado, conforme 

demonstrado no quadro a seguir. Para apresentar a unificação das contas, ver 

nota explicativa nº 20.  

2.2) Reclassificação na demonstração do resultado:  

1) Os custos do departamento de futebol foram unificados em uma única 

conta de custos. Para apresentar a unificação das contas por função, ver 

nota explicativa nº 25; 

2) As despesas operacionais do clube e esportes olímpicos foram unificadas 

em uma única conta de despesa. Para apresentar a unificação das contas 

por função, ver nota explicativa nº 26. 

2.3) Reclassificação na demonstração do fluxo de caixa: 

Os itens 1,2 e 3, identificam as transferências dos fluxos de caixa por 

atividade operacional para investimento, são elas: (a) contas a receber; (b) 

Uso de imagem e pagamentos; (c) Credores por participação e negociação 

de atletas; 

 Os itens 4 e 6, identificam as transferências para melhor refletir as 

alterações do Balanço Patrimonial;  

O item 5, no objetivo de facilitar a uniformização das contas, 

transferências e acertos de classificação foram feitos para dar consistência 

na demonstração do fluxo de caixa, assegurando a comparabilidade dos 

anos apresentados. 
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Balanço Patrimonial 

em 31.12.2019 antes 

dos ajustes

Ajuste Reclassificação (1.1)

Balanço Patrimonial 

em 31.12.2019 após 

ajustes

Balanço Patrimonial 

em 31.12.2019 antes 

dos ajustes

Ajuste Reclassificação (1.1)

Balanço Patrimonial 

em 31.12.2019 após 

ajustes

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 131 - - 131 Empréstimos e financiamentos 51.536 - - 51.536

Contas a receber 7.404 - - 7.404 Transações com partes relacionadas 8.943 - - 8.943

Contas a receber na transferência de atletas 21.607 - - 21.607 Fornecedores e contas a pagar 8.847 - - 8.847

Adiantamento a terceiros 1.388 - - 1.388 Obrigações tributárias 39.413 - - 39.413

Despesas diferidas 1.227 - - 1.227 Obrigações trabalhistas 28.603 - - 28.603

Tributos a compensar e recuperar 128 - - 128 Uso de imagem a pagar 626 - - 626

31.885 - - 31.885 Exigibilidade com Federações e Confederações 10.626 - - 10.626

Credores por participação e negociação de atletas 44.661 - - 44.661

Acordos a pagar 24.836 - - 24.836

Tributos parcelados 32.315 - - 32.315

Adiantamento de contratos 11.647 - (11.647)                  2 -

Receitas diferidas 12.349 - 11.647 2 23.996

274.402 - - 274.402

Não circulante Não circulante

Contas a receber 2.794 - - 2.794 Empréstimos e financiamentos 73.700 - - 73.700

Despesas diferidas 600 - - 600 Credores por participação e negociação de atletas 853 - - 853

Depósitos judiciais 33.753 - 735 1 34.488 Acordos a pagar 89.789 - - 89.789

Investimentos em direitos economicos 735 - (735)                          1 - Tributos parcelados 286.647 - - 286.647

37.882 - - 37.882 Provisão para contingência 91.245 - 91.245

Provisão para passivo a descoberto 29.465 1.064 1 - 30.529

Imobilizado 62.869 - - 62.869 Adiantamentos de contratos 500 - (500)                       2 -

Intangível 27.001 - - 27.001 Receitas diferidas 42.260 - 500 2 42.760

89.870 - - 89.870 614.459 217 - 615.523

Patrimônio líquido

Patrimônio social (729.224)                    (1.064)   1 - (730.288)                    

(729.224)                  (1.064)  - (730.288)                  

Total do ativo 159.637 - - 159.637 Total do passivo e do patrimônio líquido 159.637 - - 159.637
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Demonstração do 

resultado em 

31/12/2019 

divulgada

Ajuste Reclassificação (2.2)

Demonstração do 

resultado em 

31/12/2019 

reapresentada

Receita operacional, líquida 191.337 - - 191.337

191.337 191.337

Custo do departamento de futebol - Profissional e amador (116.418)                 1 (116.418)            

Gastos com pessoal (67.869)               - 67.869 1 -

Gastos com material (1.012)                 - 1.012 1 -

Gastos gerais e administrativos (16.106)               - 16.106 1 -

Gastos com serviços profissionais (10.605)               - 10.605 1 -

Gastos com uso de imagem de atleta (6.429)                 - 6.429 1 -

Gastos com entidades esportivas (2.865)                 - 2.865 1 -

Gastos com jogos e competições (4.805)                 - 4.805 1 -

Amortização de atletas profissionais (6.727)                 - 6.727 1 -

Resultado operacional bruto 74.919 - 74.919

Despesas operacionais clube social e esportes olímpicos

Despesa com pessoal (12.820)               - 12.820                     2 -

Despesa com material (291)                    - 291 2 -

Despesas gerais e administrativas (6.096)                 - (18.036)                    2 (24.132)               

Despesas com serviços profissionais (3.535)                 - 3.535 2 -

Despesas tributárias (1.390)                 - 1.390 2 -

Despesas com depreciação e amortização (547)                    - - (547)                    

Despesas com contingências (35.159)               - - (35.159)               

Resultado de equivalência patrimonial (332)                    (1.064)   1 - (1.396)                 

Resultado antes do resultado financeiro 14.749 (1.064)  13.685

Despesas financeiras, líquidas (35.598)               (35.598)               

Déficit do exercício (20.849)              (1.064)  (21.913)              
 

 

Demonstração do 

resultado abrangente 

em 31/12/2019 

divulgada

Ajuste

Demonstração do 

resultado abrangente 

em 31/12/2019 

reapresentada

Prejuízo do exercício (20.849)                          (1.064)    (21.913)                      

Outros resultados abrangentes - -

Total do resultado abrangente (20.849)                         (1.064)   (21.913)                     
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Demonstração do 

Fluxos de caixa 

31/12/2019 

divulgado

Ajuste Reclassificação (2.3)

Demonstração do 

Fluxos de caixa 

31/12/2019 

reapresentado

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Déficit do exercício (20.849)                (217)      1 (21.913)                

Ajustes: 48.940 217 22.259 72.263

Depreciação de imoblizado e amortização de outros ativos 547 - - 547

Amortização e baixa de contratos de atletas profissionais 6.869 - - 6.869

Amortização e baixa de contratos de atletas formados (profissionalizados) 810 - - 810

Dispensas (baixa custo) de atletas em formação 5.223 - - 5.223

Provisão para passivo a descoberto 332 217 1 - 1.396

Provisão para contingências 35.159 - 2.538 5 37.697

Despesas financeiras - juros de empréstimos - - 3.564 5 3.564

Despesas financeiras - atualizações monetárias de impostos a pagar - - 16.157 5 16.157

(Aumento) redução nos ativos operacionais (19.710)                - 6.070 (13.640)                

Contas a receber (12.189)                 - 6.070 1 (6.119)                   

Adiantamento de terceiros 705 - - 705

Despesas diferidas 1.342 - - 1.342

Tributos a recuperar (48)                       - - (48)                       

Depósitos judiciais (9.520)                   - - (9.520)                   

Aumento (redução) nos passivos operacionais 48.850 - (56.009)                   (7.159)                  

Partes relacionadas (3.724)                   - - (3.724)                   

Fornecedores e contas a pagar 3.670 - - 3.670

Obrigações tributárias e trabalhistas 31.758 - - 31.758

Uso de Imagem a pagar (128)                      - 128 2 -

Credores por participação e negociação de atletas 22.264 - (22.264)                    3 -

Exigibilidade com Federações e Confederações (11.706)                 - - (11.706)                 

Acordos a pagar (32.579)                 - - (32.579)                 

Tributos parcelados 20.357 - - 20.357

Contingências 33.873 - (33.873)                    5 -

Adiantamentos de contratos (11.044)                 - 11.044 4 -

Receitas diferidas (3.891)                   - (11.044)                    4 (14.935)                 

Pagamento uso de imagem a pagar (3.438)                   - 3.438 2 -

Caixa líquido gerado das atividades operacionais 53.793 - (24.242)                   29.551

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Recebimentos negociação de atletas 29.463 - (29.463)                    5 -

Contas receber na transferência de atletas - - (6.070)                     1 (6.070)                   

Credores por participação e negociação de atletas - - 22.264 3 22.264

Uso de imagem a pagar - - (3.566)                     2 (3.566)                   

Custos de atletas em formação (5.398)                   - - (5.398)                   

Contratos de atletas profissionais (23.552)                 - - (23.552)                 

Aquisição de bens do imobilizado (402)                      - - (402)                      

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 111                      - (16.835)                   (16.724)                 
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Demonstração do 

Fluxos de caixa 

31/12/2019 

divulgado

Ajuste Reclassificação (2.3)

Demonstração do 

Fluxos de caixa 

31/12/2019 

reapresentado

2019 Ajuste Reclassificação (1.3) 2019

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Empréstimos e financiamentos (54.470)                 - 54.470 6 -

Captações de empréstimos - - 41.077 5 41.077

Pagamento de empréstimos - - (54.470)                    6 (54.470)                 

Pagamento de impostos parcelados (1.315)                   - - (1.315)                   

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos (55.785)                - 41.077 (14.708)                

Redução (aumento) de caixa (1.881)                  - - (1.881)                  

Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.012 2.012

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 131 131

Redução (aumento) de caixa e equivalentes de caixa (1.881)                  (1.881)                  
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2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que a moeda local, 

funcional e de apresentação do Clube, e todos os valores aproximados para milhares 

de reais, exceto quando indicado de outra forma.  

2.4 Caixa e equivalentes de caixa 

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos 

de caixa de curto prazo inferiores a 90 dias, incluem os valores em espécie, os 

depósitos bancários, com baixo risco de variação no valor de mercado.  

2.5 Instrumentos financeiros 

(a) Classificação, reconhecimento e mensuração. 

O Clube classifica seus instrumentos financeiros nas seguintes categorias:  

(i) ativos financeiros ao custo amortizado e; 

(ii) passivos financeiros ao custo amortizado.  

A classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros foram 

adquiridos ou contratados. 

As compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de 

negociação, data na qual o Clube se compromete a comprar ou vender o ativo. Os 

ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos 

investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, 

desde que o Clube tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os 

benefícios da propriedade. 

(i) Ativos financeiros ao custo amortizado 

São ativos financeiros mantidos pelo Clube com o objetivo de recebimento de seu 

fluxo de caixa contratual e não para venda com realização de ganhos ou perdas e 

cujos termos contratuais dão origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 

constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do 

principal em aberto. Compreende o saldo de caixas e equivalentes de caixa (nota 

3), transação com partes relacionadas, contas a receber (nota 4), contas a receber 

na transferência de atletas (nota 5), adiantamentos. Suas variações são 

reconhecidas no resultado do período. 
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(ii) Passivos financeiros ao custo amortizado  

Passivos financeiros ao custo amortizado são instrumentos financeiros não 

derivativos reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer 

custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 

financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros 

efetivos. Os passivos financeiros do Clube compreendem o saldo a pagar à 

empréstimos e financiamentos (nota 10), transações com partes relacionadas (nota 

11), fornecedores e contas a pagar (nota 12), obrigações tributárias (nota 13), 

obrigações trabalhistas (nota 14), uso de imagem a pagar (nota 15), exigibilidade 

com federação/Confederação  (nota 16), credores por participação e negociação 

(nota 17), acordos a pagar (nota 18), tributos parcelados a pagar (nota 19), 

adiantamento de contratos (nota 20) e Receitas diferidas (nota 21). 

b) Redução do valor recuperável de ativos financeiros  

O Clube não realizou operações que resultassem em redução do valor recuperável 

de ativos financeiros (imparment) nos exercícios de 2020 e de 2019. 

c) Instrumentos financeiros derivativos  

O Clube não realizou operações com instrumentos financeiros derivativos nos 

exercícios de 2020 e de 2019. 

2.6 Contas a receber e contas a receber na transferência de atletas 

Estão apresentados a valores de realização, sendo que as contas a receber de cliente 

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

data das demonstrações contábeis. Quando aplicável, é constituída provisão em 

montante considerado suficiente pela administração para os créditos cuja 

recuperação seja considerada de difícil realização, com base na avaliação individual 

de cada clube com parcelas em atraso e valores esperados a receber.  

2.7 Demais ativos circulantes e não circulantes 

São demonstrados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, as variações 

monetárias, cambiais e os correspondentes rendimentos auferidos, sendo 

classificados como ativos circulantes se o prazo de recebimento é equivalente há 

um ano ou menos, caso contrário às contas a receber são apresentadas como ativo 

não circulante.  
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2.8 Despesas diferidas 

As despesas diferidas são demonstradas pelos valores efetivamente desembolsados 

e ainda não incorridos a serem apropriados ao resultado de acordo com o regime de 

competência. 

2.9 Depósitos judiciais 

São representados pelos valores referentes a depósitos recursais e valores 

penhorados diretamente da fonte pagadora dos recursos e penhoras e bloqueios 

bancárias, de acordo com Mandados de Penhora e Execução. São oriundos de 

situações em que o Clube questiona a legitimidade de determinados passivos ou 

ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou 

estratégia da administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, 

sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. 

2.10 Imobilizado 

O imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição ou construção, 

deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas de imparidade 

acumuladas, caso tal se verifique.  

A depreciação é calculada pelo método linear, separadamente em função da sua 

vida útil econômica esperada. Os terrenos não são depreciados.  

2.11 Intangível 

Os ativos intangíveis compreendem: atletas em formação, atletas formados e atletas 

contratados. 

Os ativos intangíveis só são reconhecidos desde que sejam identificáveis e seja 

provável que deles advenham benefícios econômicos futuros, sejam controláveis e 

se possa medir razoavelmente o seu valor. Integram os ativos intangíveis os custos 

incorridos com a formação de atletas e a aquisição de atletas, assim classificados: 

a) Atletas profissionais contratados  

Esta rubrica compreende os gastos incorridos com a aquisição dos direitos dos 

federativos dos jogadores de futebol profissional. O gasto de aquisição inclui as 

importâncias despendidas a favor da entidade transmitente (direitos federativos e 

econômicos), os serviços de intermediários (agentes) e os prêmios (luvas) de 

assinatura dos jogadores. 
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Os gastos de aquisição dos direitos dos jogadores profissionais de futebol são 

amortizados, durante o período de vigência dos seus contratos de trabalho 

desportivo. 

Os gastos incorridos com as renovações de contratos de trabalho desportivo 

celebrados com jogadores são também incorporados na rubrica de ativos intangíveis 

– Atletas profissionais contratados, sendo apurado um novo valor líquido, o qual é 

amortizado em função do novo período do contrato de trabalho. 

Os direitos dos jogadores permanecem nesta rubrica sempre que o direito de 

inscrição desportiva do atleta seja detido a título definitivo pelo Botafogo. Quando 

os riscos e benefícios associados a esse direito são transferidos para outro clube ou 

sociedade desportiva, o ativo é baixado e a mais ou menos valia gerada na transação 

é registrada na rubrica de “Receita com repasse de direitos federativos” e ou “Custo 

com repasse de direitos profissionais”. 

Nas situações em que o Botafogo tem jogadores cedidos temporariamente a clubes 

terceiros, estes permanecem registrados como ativos intangíveis, mantendo-se o 

critério de amortização desses gastos pelo número de anos de contrato de trabalho 

desportivo. 

b) Atletas formados 

São os gastos acumulados durante a formação de atletas e os custos dos contratos 

pagos aos agentes. A amortização dos gastos de atletas formados ocorre durante o 

período de contrato. 

c) Atletas em formação 

O Botafogo utiliza como modelo conceitual de gestão das categorias de base, o 

método de Custeio Baseado em Atividades, com a contabilização realizada por 

centro de custos amplamente definidos.  A necessidade de se adotar um sistema de 

custos no clube é explicada devido à necessidade de informações para o controle e 

tomada de decisão.   

Correções mensalmente são feitas a fim de esclarecer e ajustar erros e dúvidas, em 

relação à formação do custo com formação e registro dos ativos intangíveis.  

Estrutura de futebol das categorias de base do Clube são áreas diretas. A gerência 

de futebol da base compreende a administração do futebol de base e as categorias 

de base, e ainda é composta de estruturas de plantel, comissão técnica, apoio e 

medicina esportiva.  
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Os gastos na categoria de base do Botafogo são efetuados por meio da administração 

exclusiva, que tem como finalidade a formação de atletas amadores, dando o 

suporte nas atividades técnicas de futebol, medicina esportiva, preparação física e 

outras. A seleção dos atletas faz parte dos processos básicos executados nas 

categorias de base, bem como, as diversas atividades de suporte direto, quais 

sejam:  

a) Alojamento, transporte, educação e alimentação;   

b) Material esportivo, uniforme e lavanderia;  

c) Treinamentos e preparação física (ginástica e musculação);  

d) Saúde, fisiologia e assistência médica (especializada no esporte);  

e) Gastos com profissionais que trabalham diretamente com atletas em formação 

(treinadores e comissão técnica); 

f) Serviços de apoio ao desenvolvimento individual (psicólogo, pedagogo e assistente 

social); 

g) Contratos (amadores realizados com atletas com no mínimo 14 anos, e os 

contratos profissionais com atletas com no mínimo 16 anos).  

A aplicação do modelo de custeio no clube implicou o levantamento das atividades 

consumidoras de recursos e critérios de alocação, transitando esses trabalhos por 

áreas operacionais diretas (futebol) e processos administrativos (indiretos).  

No ato da formação (profissionalização) de um atleta das categorias de formação, 

os gastos acumulados até então, são transferidos do intangível em formação para o 

intangível de atletas profissionais formados e amortizados durante o período de 

vigência dos seus contratos de trabalho desportivo. 

2.12 Redução ao valor recuperável dos ativos e reversão de eventual provisão 

constituída ativos não financeiros 

Na data de cada demonstração contábil, o clube analisa se existem evidências de 

que o valor contábil de um ativo não será recuperado. Caso se identifique tais 

evidências, o clube estima o valor recuperável do ativo. O valor recuperável de um 

ativo é o maior valor entre seu valor justo menos custos que seriam incorridos para 

vendê-lo quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, o 

clube reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (impairment) e a 

eventual redução no valor recuperável dos ativos é registrada no resultado do 

exercício. 
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2.13 Fornecedores e outras obrigações 

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal 

dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for 

devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda 

que mais longo). Caso contrário, os saldos a pagar aos fornecedores são apresentados 

como passivo não circulante. 

2.14 Empréstimos e financiamentos 

São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos 

recursos, líquidos dos custos de transação nos casos aplicáveis. Em seguida, passam 

a ser mensurados pelo custo amortizado sendo acrescidos de encargos, juros e 

variações monetárias, incorridos até as datas dos balanços, conforme previsto 

contratualmente. 

2.15 Obrigações com clubes, direito de imagem contratados a pagar e credores por 

participação e negociação de atletas 

Apresentam os valores devidos até a data das demonstrações contábeis, atualizados 

pela variação cambial, quando aplicável.  

2.16 Demais passivos circulantes e não circulantes 

Os demais passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 

calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondes encargos e variações 

monetárias, até a data do balanço se o pagamento for devido no período de até um 

ano. Caso contrário, as contas a pagar são representadas como passivo não 

circulante. 

2.17 Impostos e contribuições 

Por se tratar de uma entidade sem finalidade de lucros o clube goza de determinadas 

isenções e outras tributações conforme descrito a seguir: 

a) Isenção do Imposto de Renda e da Contribuição Social  

b) Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) 

Retenção e recolhimento da contribuição previdenciária de empregados, terceiros 

quota patronal à alíquota de 4,5%, incidente sobre a folha de pagamento. 

5% da receita bruta, como substitutivo dos encargos previdenciários. Decorrente:  
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i) Dos espetáculos desportivos de que participe no território nacional, em qualquer 

modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais; 

ii) De qualquer forma de patrocínio, licenciamentos de uso de marcas e símbolos de 

publicidade, ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos. 

c) Programa de Integração Social (PIS) 

PIS 1% sobre a folha de pagamento. 

d) Os impostos, taxas e contribuições são compostos por: correntes, em processos 

fiscais e dívida ativa. 

2.18 Dívidas fiscais e sociais (PROFUT) 

PROFUT - Programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do 

futebol brasileiro refere-se ao parcelamento da Lei nº 13.155/2015 referente aos 

débitos na Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, na 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e no Banco Central do Brasil, e os débitos 

previstos na Subseção II, no Ministério do Trabalho e Emprego.  

2.19 Provisões para contingências  

São reconhecidas quando o clube tem uma obrigação presente, legal ou não 

formalizada, como resultado de eventos passados, e é provável que uma saída de 

recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do 

valor possa ser feita. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões 

para riscos processuais passivas, são efetuadas de acordo com os critérios definidos 

no Pronunciamento CPC 25 e consideram premissas definidas pela Administração do 

Clube e seus assessores jurídicos. 

2.20 Demais passivos circulantes e não circulantes 

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 

acrescidos, quando aplicável, dos correspondes encargos e variações monetárias, 

até a data do balanço se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso 

contrário, as contas a pagar são representadas como passivo não circulante. 

2.21 Reconhecimento de receitas 

A receita de contrato é reconhecida quando o controle dos bens ou serviços é 

transferido para o cliente por um valor que reflita a contraprestação à qual o Clube 

espera ter direito em troca destes bens ou serviços no curso normal das atividades 

do Clube e é provável que recursos econômicos futuros fluirão para a entidade e 

quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das suas 

atividades. 
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Atrasos para a conclusão do campeonato brasileiro de 2020, devido à COVID-19, 

resultou no adiamento de receitas de transmissão, patrocínio e publicidade, que 

foram reconhecidas quando os jogos restantes foram disputados, ou seja, quando as 

respectivas obrigações de desempenho são cumpridas. Dessa forma, as mudanças 

nas datas de transmissão dos jogos postergaram o reconhecimento das receitas até 

o encerramento do campeonato brasileiro em fevereiro de 2021. 

i) Receita com direito de transmissão de jogos 

As receitas com direito de transmissão de jogos (TV aberta, TV fechada e Pay-

Per-View) são reconhecidas de acordo com 40% fixo durante a vigência do 

contrato, quando as obrigações de desempenho são cumpridas pela 

participação nos jogos dos campeonatos. Com 30% de exibição. Em relação aos 

30% por performance, que representam contraprestações variáveis, o 

reconhecimento ocorre quando uma receita mínima é garantida, sendo 

reconhecida com base no valor mais provável que se espera receber, mas 

somente na medida em que seja altamente provável que uma reversão 

significativa da receita acumulada reconhecida não ocorrerá. 

ii) Receita de bônus de assinatura (Luvas) 

As luvas, ainda que sem qualquer obrigação de performance explícita, devem 

ser analisadas no contrato como um todo e a receita deve ser reconhecida de 

acordo com o regime da competência. Item 10A da ITG 2003 (R1) – Entidades 

Desportivas. 

iii) 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. 

iv) Receita com mecanismo de solidariedade 

Decorrente do recebimento de um percentual destinado de todos os valores 

pagos pelas transferências internacionais dos atletas aos clubes que 

participaram de sua formação, conforme previsto no artigo 21 no Regulamento 

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

de compensá-los financeiramente. 

v) Receitas com publicidade e patrocínio 

A receita é reconhecida durante o prazo do contrato de patrocínio, de acordo 

com as obrigações de desempenho incluídas no contrato. 
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vi) Receitas de licenciamentos de produtos (Royalties) 

A receita de royalties é reconhecida pelo regime da competência, de acordo 

com a metodologia e taxas percentuais definidas nos contratos celebrados com 

os franqueados. 

vii) Receita diferida 

As receitas recebidas antecipadamente, são registradas no passivo circulante 

e no passivo não circulante de acordo com o prazo de realização da receita. 

viii) Receitas financeiras 

As receitas financeiras são reconhecidas “pro rata die” com base no método 

da taxa de juros efetiva. 

2.22 Demonstração do resultado abrangente 

O Clube não possui itens de receitas e despesas com natureza que afete a 

demonstração do resultado abrangente. 

2.23 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas 

contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração 

que afetam os valores de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como a 

divulgação de passivos contingentes na data base das demonstrações.   

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-

se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 

futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 

2.24 Estimativas e críticas 

Com base em premissas, o clube faz estimativas com relação ao futuro. Por 

definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos 

respectivos resultados reais. As estimativas e críticas que apresentam um risco 

significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis 

de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo: 

i) Provisão para crédito de liquidação duvidosa 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em 

julgamento do clube sobre sua capacidade de cobrar todos os valores devidos 

considerando os prazos originais das contas a receber de clientes. 
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ii) Provisão para contingências 

 A Administração do clube, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, 

estabelece o valor da provisão para contingências, a qual reflete os montantes 

das prováveis saídas de recursos para liquidação das obrigações de natureza 

trabalhistas, cível e fiscais. 

iii) Intangíveis – Viabilidade técnica para capitalização de despesas de custos 

com formação  

Semestralmente é realizada uma avaliação dos atletas das categorias de base 

para avaliar a viabilidade técnica e definir os atletas aptos a continuarem o 

processo de formação profissional. Essa avaliação, considera em suas premissas 

o desempenho histórico de profissionalização e projeções de recuperabilidade 

dos candidatos a atleta. Caso o atleta não tenha mais viabilidade técnica para 

compor o elenco do Clube ele é dispensado e são baixados os custos registrados 

no intangível como atletas em formação. 

iv) Vida útil dos ativos imobilizado e intangível 

A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intangível considera a 

melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes ativos ao longo 

de suas operações. Mudanças no cenário econômico e/ou no mercado podem 

requerer a revisão dessas estimativas de vida útil. 

v) Reconhecimento de receitas 

Os contratos de transmissão, patrocínios e publicidade, contêm estimativas 

significativas em relação ao reconhecimento da receita de acordo com as 

obrigações de desempenho. Nos casos em que os direitos permanecem os 

mesmos durante a vigência do contrato, a receita é reconhecida como 

obrigações de desempenho cumpridas uniformemente ao longo do tempo. A 

receita mínima garantida é reconhecida nas contraprestações variáveis 

decorrentes de bônus por performance quando é altamente provável que uma 

reversão significativa não ocorrerá até o final do campeonato. 

2.25 Novos pronunciamentos contábeis, revisados ou aplicados pela primeira vez em 

2020 

Em 2020 o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu as seguintes revisões 

de normas vigentes: 

a) CPC 26 (R1) Apresentação das demonstrações contábeis e CPC 23 Políticas 

Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificação de Erro: 
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Modifica a definição de “material”, esclarecendo aspectos da aplicação da 

materialidade nas informações divulgadas. 

b) CPC 15 (R1) Combinação de negócios, CPC 38 Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e Mensuração, CPC 40 (R1) Instrumentos Financeiros Evidenciação 

e CPC 48 Instrumentos Financeiros:  

Alterações dos pronunciamentos técnicos em decorrência da "Reforma da Taxa de 

Juros de Referência", e descontinuidade do uso da LIBOR como taxa de referência 

após 2020. 

c) CPC 06 (R2) Arrendamentos:  

Concede benefícios em contratos de arrendamento relacionado a COVID-19 para 

arrendatários. 

As alterações foram avaliadas pela Administração do Clube, e não foram 

identificados impactos significativos nas demonstrações contábeis. 
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3. Caixa e equivalentes de caixa 

 
2020 2019

Caixa 12 35

Fundo Fixo 13 13

Banco conta movimento 240 83

265 131
 

 

4. Contas a receber 

 

2020 2019

Patrocínio 9.251 7.444

Licenciamentos 365 365

Programa de Sócio-Torcedor 36 1.693

TIMEMANIA - Loteca - Lotogol 134 288

Aluguel e Participação 452 404

Outros a receber 542 4

(-) Provisão est. créditos liquidição duvidosa (538)                -

10.242 10.198

Circulante 8.845 7.404

Não Circulante 1.397 2.794  
 

 

5. Contas a receber na transferência de atletas 

2020 2019

Clubes de futebol 972 21.607
 

Dezembro Dezembro

Parte negociadora Modalidade Atleta 2020 2019

Sociedade Esportiva Palmeiras Cessão definitiva Matheus Fernandes Siqueira - 3.053

Vila Nova Futebol Clube Cessão temporária Saulo Ferreira Silva 150 150

Sport club do Recife Cessão temporária Ezequiel Santos da Silva 240 240

Associação Desportiva Cabofriense Cessão temporária Victor Hugo Soares dos Santos 12 12

Associação Atletica Ponte Preta Cessão temporária Arnaldo Manuel de Almeida 32 32

Botafogo Futebol S/A Cessão temporária Marcos Vinicius de Jesus Araujo 8 -

Gremio Football Porto Alegrense Cessão temporária Luiz Fernando Moraes dos Santos 500 -

Clube Atlético Mineiro Cessão temporária Jose Welison da Silva 30 -

Sport Club Internacional Cessão direitos econômicos Rodrigo Oliveira Lindoso - 18.120

972 21.607
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6. Despesas diferidas 

2020 2019

SEGURO - 1

INSS (i) 333 738

FENAPAF/SAFERJ (i) 333 713

FERJ - 375

666 1.827

Circulante 666 1.227

Não Circulante - 600  
 

(i) Refere-se ao INSS (5%) e a FENAPAF (direito de arena - 5%) sobre os adiantamentos de contratos, 

que são registrados no resultado do exercício de acordo com sua competência. 

 

 

7. Depósitos judiciais 

 

Estão classificados neste grupo os depósitos judiciais recursais à disposição do juízo para 

permitir a interposição de recurso nos termos da lei. Os valores são penhorados 

diretamente da fonte pagadora dos recursos e bloqueios bancários, para liquidação dos 

processos trabalhistas, processo com a União – Fazenda Nacional e de ações cíveis de 

acordo com os mandados de penhora e execução. 

 

2020 2019

Depósitos ações trabalhistas (i) 18.558 6.122

Depósitos ações fiscais/tributárias (ii) 27.630 27.631

46.188 33.753
 

 
(i) Mandado de penhora dos valores que o Botafogo tenha a receber a título de transmissão ou 

qualquer outra natureza, junto a Rede Globo para que providenciem o depósito em conta do 

Sindicato dos Empregados em Clubes – Processo nº 0101170-54.2019.5.01.0015. O mandado é para 

garantir os salários dos funcionários do Clube. 

(ii) Mandado de penhora nº 510002091502 e outros mandados dos valores que o Botafogo tenha a 

receber a título de premiação ou qualquer outra natureza, junto a Rede Globo para pagar débitos 

da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
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8. Imobilizado 

Descrição
Taxa de 

depreciação
Custo

Depreciação 

Acumulada

Valor 

líquido
Custo

Depreciação 

Acumulada

Valor 

líquido

Terrenos n/a 59.637 59.637 59.637 59.637

Edificações 4% 1.938 (221)            1.717 2.162 (224)           1.938

Máquinas e equipamentos 10% 709 (130)            578 836 (132)           704

Móveis e utensílios 10% 225 (34)             192 260 (35)             225

Parquinho 10% 3 (1)               2 4 (1)              3

Equipamentos de informática 20% 91 (72)             19 167 (95)             72

Veículos e acessórios 20% 290 (65)             225 350 (60)             290

62.893 (523)           62.370 63.416 (547)          62.869

2020 2019

 

 

Movimentação do custo e depreciação 

 

Terrenos Edificações
Máquinas e 

Equipamentos

Móveis e 

utensílios
Parquinho

Equipamentos 

de Informática

Veículos e 

acessórios

Imobilizado 

Total

Saldos em                     

31 de dezembro de 2019
59.637 1.938 704 225 3 72 290 62.869

Adições - - 5 - - 19 - 24

Baixas - (221)         (130)             (34)         (1)           (72)                (65)           (523)          

Saldos em                             

31 de dezembro de 2020
59.637 1.717 579 191 2 19 225 62.370

Saldos em                     

31 de dezembro de 2018
59.637 2.162 774 220 4 165 52 63.014

Adições - - 62 40 - 2 298 402

Baixas - (224)         (132)             (35)         (1)           (95)                (60)           (547)          

Saldos em                     

31 de dezembro de 2019
59.637 1.938 704 225 3 72 290 62.869
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9. Intangível 

Engloba os jogadores sobre os quais o Botafogo detém os respectivos direitos de inscrição 

desportiva.  

 

9.1. Informações sobre a quantidade de atletas, com e sem vínculo com o Clube 

 

Categorias

Total de atletas 

Departamento de Futebol  

Dez/2020

Atletas de 

futebol ativados 

Dez/2020

Total de atletas 

Departamento de Futebol  

Dez/2019

Atletas de 

futebol ativados 

Dez/2019

Atletas futebol feminino 33 - 12 -

Atletas profissionais contratados 42 17 39 14

Atletas profissionais formados 30 9 28 9

Atletas em formação: 176 54 163 54

SUB - 20 11 11 3 3

SUB - 17 33 15 35 12

SUB - 15 57 17 45 23

SUB - 13 57 10 52 9

SUB - 11 18 1 28 7

Total 281 80 242 77
 

 

9.2. Movimentação dos ativos intangíveis por categoria de ativos 

 

Movimentação
Líquido      

2019

Adições 

(Reforços)

Formados 

(Profissionalização)
Amortização 

Vendas / 

Alienações

Dispensas / sem 

viabilidade tecnica 

necessária

Transferências 

de categorias

Saldo Final  

2020

Atletas profissionais 

contratados
(i) 22.188 5.586 - (8.700)        (15.335)   - - 3.739

Atletas profissionais 

formados
(ii) 436 - 271 (363)           (82)           - - 262

Atletas em formação: (iii) 4.377 1.863 (271)                       - - (555)                       -                  5.414

SUB - 20 56 572 (98)                          - - (309)                        1.833 2.054

SUB - 17 2.244 624 (173)                        - - (220)                        (324)                2.151

SUB - 15 1.765 407 - - - (26)                          (1.398)             748

SUB - 13 182 238 - - - - (111)                309

SUB - 11 130 22 - - - - - 152

Total Intangível 27.001 7.449 - (9.063)        (15.417)   (555)                       -                  9.415
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i) Custo de atletas profissionais contratados 

 

São atletas adquiridos de outros clubes, onde o seu custo representa os gastos 

inerentes à contratação e manutenção de contratos destes profissionais, como: 

aquisição de direitos econômicos, intermediações pagas a agentes, renovações de 

contratos e luvas. O saldo de contratos de atletas profissionais contratados, 

apresentado na Nota Explicativa nº 9, está composto da seguinte forma: 

 

Atletas Profissionais Contratados  

 

ACUMULADO
Custo das 

contratações

Amortização 

acumulada até 

2018

Amortização 

2019

Vendas/    

Alienação           

2019

Amortização 

2020

Vendas/    

Alienação           

2020

Saldo a 

amortizar

Até 2018 96.942 (91.437)          (2.152)        (717)       (1.314)        (242)       1.080

2019 23.552 - (3.805)        (195)       (5.101)        (14.205)  246

2020 5.586 - - - (2.285)        (888)       2.413

Total 126.080 (91.437)         (5.957)       (912)       (8.700)       (15.335) 3.739
 

 

O saldo de R$ 3.739, apresentado em 31 de dezembro de 2020, representa o 

investimento feito pelo Clube na contratação e renovação de 17 atletas. A 

amortização é feita durante o período de vigência dos seus contratos de trabalho 

desportivo, prazo médio de 24 meses, já amortizado o valor de R$ 8.700 em 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Botafogo de Futebol e Regatas     
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019  

(Valores expressos em milhares de Reais) 

34 

 

Composição das adições do ativo intangível dos atletas profissionais 

 

Investimento Intermediador

Custos 

Mecanismo 

Solidariedade

Custos de 

Cessão 

Temporária

Custos de 

Intermediação

Thiago Guadagno Geraldo ME (G7 Football) - - 108

CUSCO FC 1.363 - -

E R dos Santos Teixeira Serviçoes (O11ZE Sports Agency) - - 35

RWM Martins Assessoria Esportiva Ltda - - 35

Cicero Santos Brazil Soccer Sports Management Ltda - - 260

Brazil Soccer Sports Management Ltda - - 105

Brustolini Guerra Assessoria Esportiva Ltda - - 105

Federico Ricardo Barrandeguy Martino LMG Assessoria Esportiva EIRELI - - 160

Champion Barra Sport e Marketing EIRELI - - 62

Escansette Sports Ltda - - 31

Ivan Dario ângulo Cortez Brio Pro Intermediação Esportiva Ltda - - 41

Jose Welison da Silva FGF Sports - - 63

Keisuke Honda Azeredo, Belardi, Leite e Pontes Esportes Ltda - - 300

Brazil Soccer Sports Management Ltda - - 35

VTN Image Representação e Agenciamento Ltda - - 82

Marcelo Conceição Benevenuto Malaquias Brio Pro Intermediação Esportiva Ltda - - 928

Pedro Raul Garay da Silva Link Assessoria Esportiva e Propaganda Ltda - - 192

Salamon Armand Magloire Kalou Azeredo, Belardi, Leite e Pontes Esportes Ltda - - 772

Thiago Beserra dos Santos Sport Club Corinthians - 840 -

Warley Leandro da Silva 7 Braga Sports - Agenciamento Esportivos Ltda - - 69

1.363 840 3.383

5.586

Alexander Lecaros Aragon 

TOTAL

Kevin Peterson dos Santos Silva 

Gabriel Jhon Cortez Casierra 

Danilo Carvalho Barcelos

Carlos Enrique Renteria Olaya 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Botafogo de Futebol e Regatas     
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019  

(Valores expressos em milhares de Reais) 

35 

 

ii) Custo de atletas profissionais formados 

 

Representam todos os atletas que integravam as categorias de base do Clube e 

que foram profissionalizados. São registrados todos os custos incorridos com os 

atletas até a sua formação. Foram profissionalizados 3 atletas em 2020 (1 da 

categoria SUB-17 e 2 da categoria SUB-20) e 4 atletas em 2019 (3 da categoria 

SUB-17 e 1 da categoria SUB-20). Foi transferido em 2020 o custo de R$ 271 da 

conta de Atletas em Formação para Atletas Profissionais Formados (R$ 713 em 

2019). É de 24 meses o prazo médio de amortização dos contratos dos atletas 

profissionalizados. 

 

Atletas Profissionais Formados 

 

ACUMULADO
Custo das 

contratações

Amortização 

acumulada até 

2018

Amortização 

2019

Vendas/    

Alienação           

2019

Amortização 

2020

Vendas/    

Alienação           

2020

Saldo a 

amortizar

Até 2018 11.344 (10.811)          (352)           (54)            (82)         45

2019 713 - (418)           (40)         (255)           - 0

2020 271 - - - (54)            - 217

Total 11.615 (10.811)         (770)          (40)         (363)          (82)        262
 

 

iii) Custo de atletas em formação  

 

São todos os atletas das categorias de base do Clube, e seu custo é calculado de 

acordo com os gastos diretamente relacionados com a formação dos atletas 

conforme a OTG 2003 e ITG 2003 (R1). Os gastos na categoria de base do Botafogo 

são efetuados por meio da administração exclusiva, que tem como finalidade a 

formação de atletas amadores. A seleção dos valores gastos dos atletas é 

controlada de forma individualizada e faz parte dos processos básicos executados 

nas categorias de base, sendo que todos os valores gastos diretamente à sua 

formação são reconhecidos com ativo intangível em formação. Os gastos diretos 

estão identificados na nota explicativa nº 2.12.  

Os valores passam a ser amortizados pelo prazo de contrato somente quando os 

atletas se tornam profissionais ou baixados integralmente para o resultado, 

quando os mesmos são dispensados e/ou não apresentam a viabilidade técnica 

necessária para ativação.  

Em 31 de dezembro de 2020, os gastos relacionados à formação de atletas 

somaram R$ 1.863 (R$ 5.398 na formação em 2019), que foram ativados em conta 

específica “Atletas em formação”. Em decorrência da dispensa de 5 atletas (173 

atletas em 2019), foi registrado como despesa do exercício o valor de R$ 555  
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(R$ 5.223 no exercício de 2019) correspondente à baixa dos seus respectivos custos 

de formação. Permaneceram em 31 de dezembro de 2020, 176 atletas (163 atletas 

permaneceram em 2019) no plantel das categorias de base. 

 

Atletas em Formação 

   

ACUMULADO
Custo de 

formação

Formados 

(Profissionalização)

Dispensas / sem 

viabilidade 

tecnica necessária

Transferências 

de categorias

Acréscimo 

Patrimonial no 

Exercício 

Até 2018 55.718 (9.842)                   (29.978)               (9.674)           6.224

2019 5.398 (713)                      (5.223)                 (1.309)           (1.847)            

SUB - 20 537 (316)                       (251)                     - (30)                  

SUB - 17 1.869 (397)                       (2.229)                  (284)               (1.041)             

SUB - 15 1.363 - (1.426)                  (1.025)            (1.088)             

SUB - 13 1.096 - (914)                     - 182

SUB - 11 533 - (403)                     - 130

Total 61.116 (10.555)                 (35.201)               (10.983)         4.377

2020 1.863 (271)                      (555)                    -                 1.037

SUB - 20 572 (98)                         (309)                     1.833 1.998

SUB - 17 624 (173)                       (220)                     (324)               (93)                  

SUB - 15 407 - (26)                      (1.398)            (1.017)             

SUB - 13 238 - - (111)               127

SUB - 11 22 - - - 22

Total 62.979 (10.826)                 (35.756)               (10.983)         5.414
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Composição dos atletas profissionais com percentuais de direitos econômicos em 2020 

 

N. Nome Início Contrato
Término 

Contrato

Direitos 

Econômicos 

2020

Direitos 

Econômicos  

2019

1 Alexander Lecaros Aragon 22/01/2020 31/12/2021 80% 0%

2 Bruno dos Santos Nazario 10/01/2020 30/06/2021 0% 0%

3 Caio Alexandre Sousa e Silva 01/04/2020 31/12/2022 80% 100%

4 Carlos Enrique Renteria Olaya 02/09/2020 27/08/2022 80% 0%

5 Cesar Coelho Campos Junior 05/11/2020 31/12/2021 25% 0%

6 Cicero Santos 01/01/2020 28/02/2021 100% 100%

7 Davi Machado dos Santos Araujo 10/08/2020 30/06/2021 20% 0%

8 David Sousa Albino 11/07/2017 09/07/2022 100% 100%

9 Diego Cavalieri 01/01/2020 31/12/2021 100% 100%

10 Diego Terra Loureiro 01/07/2020 31/12/2021 100% 100%

11 Eber Henrique Ferreira de Bessa 08/10/2020 26/01/2021 100% 100%

12 Federico Ricardo Barrandeguy Martino 14/01/2020 31/12/2021 100% 100%

13 Guilherme Oliveira Santos 01/01/2020 28/02/2021 10% 10%

14 Gustavo Cascardo de Assis 25/09/2020 31/05/2021 90% 0%

15 Helerson Mateus do Nascimento 12/04/2016 28/02/2021 70% 70%

16 Ivan Dario Angulo Cortes 27/10/2020 21/02/2021 5% 0%

17 Joao Paulo Mior 01/01/2017 01/01/2021 60% 60%

18 José Welison da Silva 21/10/2020 31/05/2021 10% 0%

19 Kauê Rodrigues Pessanha 16/11/2020 15/11/2023 90% 0%

20 Keisuke Honda 01/03/2020 01/01/2021 100% 0%

21 Kelvin Mateus de Oliveira 05/10/2020 28/02/2021 100% 0%

22 Kevin Peterson dos Santos Silva 20/07/2020 31/12/2021 15% 0%

23 Lucas Barros da Cunha 13/03/2019 31/12/2022 100% 100%

24 Lucas da Silva Ribeiro Campos 01/01/2020 08/01/2021 100% 100%

25 Luiz Fernando Moraes dos Santos 06/01/2018 31/12/2022 50% 50%

26 Luiz Otavio Alves Marcolino 01/01/2020 28/02/2021 0% 0%

27 Marcelo da Conceição Benevenuto Malaquias 01/05/2020 31/12/2023 60% 60%

28 Marcio Almeida de Oliveira 06/01/2016 31/12/2020 100% 100%

29 Matheus Barcelos da Silva 16/06/2020 31/12/2021 40% 0%

30 Matheus Nascimento de Paula 10/06/2020 09/06/2023 70% 0%

31 Pedro Raul Garay da Silva 01/01/2020 31/12/2021 70% 0%

32 Rafael Forster 01/08/2020 31/12/2021 50% 0%

33 Rafael Navarro Leal 01/11/2019 31/12/2021 50% 50%

34 Rhuan da Silveira Castro 24/10/2017 31/12/2021 100% 100%

35 Rickson Barbosa Sá da Conceição 01/06/2017 31/05/2021 100% 100%

36 Roberto Junior Fernandez Torres 01/01/2017 30/12/2021 100% 100%

37 Romildo Del Piage de Souza 13/09/2019 28/02/2021 0% 70%

38 Salomon Armand Mangloire Kalou 17/08/2020 31/12/2021 100% 0%

39 Saulo Ferreira Silva 01/01/2018 28/02/2021 100% 100%

40 Victor Hugo Soares dos Santos 01/04/2020 31/12/2022 60% 70%

41 Victor Luis Chuab Zamblauskas 01/08/2020 28/02/2021 6% 0%

42 Warley Leandro da Silva 04/02/2020 31/12/2021 50% 0%  
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Composição dos atletas profissionais em outros Clubes com percentuais de direitos 

econômicos em 2020 

 

N. Nome

Direitos 

Econômicos 

2020

Direitos 

Econômicos 

2019

1 Alex Paulo Menezes Santana 15% 90%

2 Ezequiel Santos da Silva 30% 100%

3 Glauber Siqueira dos Santos Lima 30% 0%

4 Gustavo Costa da Silva Machado 40% 100%

5 Igor Cassio Vieira dos Santos 20% 70%

6 Igor Rabello da Costa 30% 0%

7 Jonathan Silva Vieira 25% 0%

8 Leandro Carvalho da Silva 10% 0%

9 Lucas Maciel Felix 30% 100%

10 Lucas Pimenta Peres Lopes 30% 0%

11 Luis Henrique Tomaz de Lima 5% 40%

12 Luiz Ricardo Alves 45% 0%

13 Matheus Fernandes de Brito Cabral 20% 0%

14 Paulo Cesar Freitas Barreto 20% 0%

15 Rodrigo Oliveira Lindoso 10% 0%

16 Vinicius Rodolfo de Souza Oliveira 10% 50%

17 Wenderson da Silva Costa Ferreira 20% 100%  
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Composição dos atletas profissionais da base com percentuais de direitos econômicos em 

2020 

 

N. Nome Início Contrato
Término 

Contrato

Direitos 

Econômicos 

2020

Direitos 

Econômicos 

2019

1 Andrew da Silva Ventura 07/08/2017 31/12/2021 100% 100%

2 Claudio Araujo dos Santos Martins de Miranda 01/10/2019 31/12/2020 90% 90%

3 Cristhian Kirst 16/11/2020 30/11/2021 30% 0%

4 Daniel da Silveira Fagundes 16/11/2020 30/11/2021 30% 0%

5 Elivelton Guedes Alves da Silva 01/03/2017 31/12/2020 100% 100%

6 Ewerton Vinicios Sant'ana Porto 01/09/2020 30/11/2021 100% 0%

7 Gabriel Henrique de Souza de Oliveira 01/02/2018 31/12/2020 50% 50%

8 Gabriel Toebe Studt 01/02/2019 31/12/2022 25% 0%

9 Henrique Luro Teodoro Mendes 13/09/2019 31/01/2021 70% 70%

10 Hugo Gonçalves Ferreira Neto 04/03/2020 31/12/2021 100% 0%

11 Igo Gabriel Santos Pereira 03/11/2020 31/12/2021 10% 0%

12 Igor Cesar Rodrigues Santana 01/10/2020 28/02/2021 15% 0%

13 João Victor Vaz Lopes Pinto 01/03/2020 30/11/2021 20% 0%

14 Kayque Luiz Pereira 01/09/2020 28/02/2021 15% 0%

15 Marcos Vinicius de Oliveira 16/11/2020 30/11/2021 30% 0%

16 Marlon Soares Gomes 01/03/2017 31/12/2021 100% 100%

17 Michel Costa da Silva 15/12/2018 31/12/2020 30% 100%

18 Paulo Victor de Almeida Barbosa 19/11/2020 30/12/2021 15% 0%

19 Pedro Lucas Villarinho Santos 01/03/2017 31/12/2021 100% 100%

20 Raí da Silva Pessanha 15/12/2020 31/12/2022 80% 0%

21 Reydson Renan de Almeida Ribeiro 15/12/2020 31/12/2022 80% 0%

22 Rikelmi Valentim dos Santos 01/03/2020 30/11/2021 20% 0%

23 Robson Pereira de Lima 04/03/2020 31/07/2021 100% 0%

24 Robson Tosta Silva Junior 01/12/2020 31/12/2021 50% 0%

25 Ryan Aparecido Lima Cassiano 10/09/2020 30/11/2021 10% 0%

26 Sebastião Enio Santos de Almeida 01/02/2019 31/12/2023 100% 100%

27 Vitor Marinho de Oliveira 01/09/2020 30/11/2021 20% 0%

28 Wendel Lessa de Macedo Gonçalves 16/09/2019 30/06/2021 20% 100%

29 Wesley Gorini Pratti 21/10/2020 30/11/2021 20% 0%

30 Wesley Junio da Silva Araujo 11/07/2017 25/01/2021 20% 20%  
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10. Empréstimos e financiamentos  

 

Os empréstimos contratados foram destinados substancialmente para capital de giro.  

 

2020 2019

Instituições financeiras (i) 21.902 40.835

Pessoas físicas (ii) 68.556 84.401

90.458 125.236

Circulante 32.308 51.536

Não Circulante 58.150 73.700  
 

(i) Empréstimos com instituições financeiras 

 

Bancos Taxa de Juros (Spread) Principal
Início de 

Vencimento
Vencimento Amortização 2020 2019

BMG S.A. 1,36% a.m. e 1,40% a.m. 23.800 jan/20 abr/21 mensal 14.212 25.976

Modal S.A. 0,50% e 1,00% a.m. 10.808 jan/18 dez/22 mensal 7.383 7.613

Crescer Fom. Com. Ltda 2,50% a 3,00% a.m. 307 dez/20 jan/21 - 307 3.971

Banco Daycoval - - - - - 3.275

21.902 40.835

Circulante 18.596 25.202

Não Circulante 3.306 15.633  
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Descrição das Garantias 

 

Banco Garantia Modalidade Descrição

Banco BMG S.A. Interveniente Garantidor

o Sr. Francisco José de

Souza Fonseca Filho

Terceiro Aditamento 

Instrumento Particular de 

Confissão, Consolidação 

Reescalonamento de 

Débito e outras avenças 

nº 22.40.65064/5

Saldo da Operação de crédito, na modalidade de

mútuo, em favor da Cédula de Crédito Bancário

nº 22.40.65064 (CCB), em 28/11/2012. valor de

R$ 5.000 mil. Correção de 1,36% ao mês.

Banco BMG S.A. Cessão de direitos de 

transmissão das partidas 

que vier a disputar pelo 

Campeonato Estadual - 

Temporadas 2017 a 2024

Instrumento Particular de 

Cessão de Crédito sem 

Coobrigação nº 

28.15.39117

Crédito junto à Globo Comunicação e

Participações S/A, Horizonte Conteúdos Ltda e

Globosat Programadora Ltda, proveniente do

Contrato de Cessão de direitos de captação,

fixação, exibição e transmissão do Campeonato

Estadual da Série A - Temporadas de 2017 a

2024. Crédito de emissão em 18.09/2018 no

valor de R$ 18.800 mil. Correção de 1,36% ao

mês.

Banco Modal S.A. Avalista - Mauricio 

Assumpção, Carlos 

Augusto Saad 

Montenegro, Francisco 

José de Souza Fonseca 

Filho

Termo de Aditamento à 

Cédula de Crédito 

Bancário nº 

2015.063001AA

Saldo da operação de crédito, na modalidade de

mútuo, em favor da Cédula de Crédito Bancário

nº 2015.063001, em 30/06/2015. Garantia dos

direitos creditórios da Churrascaria Fogo de

Chão Ltda. Correção de 1,00% ao mês.

Crescer Fomento 

Comercial Ltda

Mensalidades 

patrimoniais e sociais

Termo Aditivo nº 184 e 

185 

Possui os créditos a receber, referentes as

mensalidades devidas pelos seus SÓCIOS

PROPRIETÁRIOS, cujos pagamentos são feitos

através de BOLETOS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS.  
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(ii) Empréstimos com pessoas físicas 

 

Nomes Taxa de Juros Principal
Início de 

Vencimento
Vencimento Amortização 2020 2019

Andre Luiz da Silva 100% CDI 43 ago/14 dez/14 - 73 71

Carlos Alberto Cardoso Leite 1,6 % a.m. repactuação set/15 dez/17 mensal 2.436 2.022

Carlos Augusto Montenegro - - - - - - 8.234

Claudio Gipela Good sem juros 70 nov/19 dez/19 - 70 409

Clovis Eduardo A. Macedo IPCA a.a. repactuação jan/20 dez/29 mensal 3.456 3.375

Diniz Ferreira Baptista IPCA a.a. repactuação jan/20 dez/29 mensal 3.090 3.018

Durcesio Andrade Mello 100% CDI 83 ago/14 dez/14 - 141 137

Giuliano Pacheco Bertolucci - - - - - - 8.651

João Moreira Salles IPCA a.a. repactuação ago/18 nov/47 mensal 24.179 23.855

Manoel Lourenço Renha Neto sem juros 70 set/19 dez/19 - 70 -

Alexandre Brandão Cardoso sem juros 40 nov/19 dez/19 - 40 -

André Alves de Almeida Chame sem juros 20 nov/19 dez/19 - 20 -

Luiz Felipe Gonçaleves Novis sem juros 29 nov/19 dez/19 - 29 -

Paulo da Silva Mendes sem juros 35 nov/19 dez/19 - 35 -

Manuel José da Silva 100% a 130% CDI 1.106 out/14 dez/15 - 1.570 1.520

Marcos Vinicius Secundino sem juros repactuação fev/20 fev/26 mensal 6.850 7.000

Walther Moreira Salles IPCA a.a. repactuação ago/18 nov/47 mensal 26.497 26.109

68.556 84.401

Circulante 13.712 26.335

Não Circulante 54.844 58.066  
 

 

 

Descrição das Garantias 

 

Nomes Garantia Modalidade Descrição

Walther Moreira Salles 

Junior e João Moreira 

Salles

Cessão Definitiva de 

Direitos Federativos de 

Atleta Profissional

Termo de Repactuação de 

Confissão de dívida

Termo de repactuação sobre o Instrumento

Particular de confissão de dívida, emitido em

11/04/16, referente aquisição de direitos

econômicos e aos empréstimos para capital de

giro.

Walther Moreira Salles 

Junior 

Quando da transferência 

do atleta para outro 

clube

Mútuo Para efetivar a cessão dos direitos federativos e

50% dos econômicos do jogador Luiz Fernando

Moraes dos Santos, junto ao Atlético Clube

Goianiense no valor de R$ 2.000. O pagamento

será quando da transferência do atleta para  
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Nomes Garantia Modalidade Descrição

Walther Moreira Salles 

Junior e João Moreira 

Salles

Cessão Definitiva de 

Direitos Federativos de 

Atleta Profissional

Instrumento Particular de 

Promessa de Compra e 

Venda de Imóveis com 

Pacto Adjeto de 

Promessa de Alienação 

Fiduciária em Garantia

Aquisição do Espaço Lonier para adaptação em

centro de treinamento. Será pago em 360

parcelas mensais e consecutivas. O percentual

de 18% auferido com a venda de cada jogador

advindo da divisão de base de futebol ou no

profissional no momento da venda. Somente

jogadores a partir do momento da assinatura do

contrato.

Clovis Eduardo Alvares de 

Azevedo Macedo

Cessão Definitiva de 

Direitos Federativos de 

Atleta Profissional

Instrumento Particular de 

Transação Extrajudicial 

Consolidada e outras 

avenças

Para efetivar a Cessão de Direitos Econômicos

de Atletas Profissionais de Futebol no valor de

R$ 2.000, emitido em 26/08/2013, com previsão

de devolução atualizado e os contratos de

mútuos para capital de giro de ago/14 e fev/18.

Diniz Ferreira Baptista Cessão Definitiva de 

Direitos Federativos de 

Atleta Profissional

Instrumento Particular de 

Transação Extrajudicial 

Consolidada e outras 

avenças

Para efetivar a Cessão de Direitos Econômicos

de Atletas Profissionais de Futebol no valor de

R$ 2.283, emitido em 30/08/2012, 26/08/2013

e 16/07/2014, com previsão de devolução

atualizado e o contrato de mútuo para capital de

giro de ago/14.  
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11. Transações com partes relacionadas 

 

As operações entre quaisquer das partes relacionadas: Botafogo de Futebol e Regatas, 

Companhia Botafogo e Associação Botafogo Olímpico, representam os direitos e 

obrigações em relação à transferência de recursos para atendimento das necessidades 

financeiras, constituindo-se em instrumento destinado a definir o suprimento 

recíproco de recursos.  

 

Empresa 2019 Débitos (A) Créditos (B) 2020

Companhia Botafogo 8.920 (3.235)                2.119 7.804

Associação Botafogo Olímpico 23 23 0 0

8.943 (3.212)                2.119 7.804

MOVIMENTAÇÃO

 
 
(A) Débitos: Refere-se aos recursos transferidos para a Companhia Botafogo para atendimento as 

necessidades financeiras. Os valores não estão sujeitos à atualização monetária. 

(B) Créditos: Refere-se aos recursos transferidos para o clube para atendimento as necessidades 

financeiras e gastos necessários para o funcionamento normal de suas atividades. Os valores não 

estão sujeitos à atualização monetária. 

 

12. Fornecedores e contas a pagar 

 

2020 2019

Fornecedores 5.199 5.372

Água 489 395

Energia 118 81

Outras contas a pagar 3.531 2.999

9.337 8.847
 

 

13. Obrigações tributárias 

 

O saldo em 31 de dezembro de 2020 inclui multa e juros atualizados monetariamente 

com base na taxa SELIC. Os impostos e contribuições sociais a recolher estão 

compostos da seguinte forma: 

 

2020 2019

Impostos, taxas e contribuições correntes (i) 12.774 11.845

Impostos, taxas e contribuições em processos fiscais (ii) 8.309 -

Impostos, taxas e contribuições em dívida ativa (iii) 36.967 27.568

58.050 39.413
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(i) Movimentação dos impostos, taxas e contribuições correntes, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

Saldo 

2019
Inclusão Transferência

Baixa/         

Prescrição

Multa/

Juros/

ATM

Pagtos.
Saldo 

2020

Municipal

IPTU a pagar 271 551 (253)             (262)        72 - 379

ISS RF a recolher 929 376 - (576)        96 - 825

Estadual -

DATI - CBMERJ 10 22 (4)                (11)          2 - 19

Federal -

IRRF a recolher 7.360 11.859 (13.899)        - 2.504 - 7.824

CSRF a recolher 251 230 (377)             - 47 (2)        151

PIS s/Folha a recolher 307 553 (532)             - 107 - 435

PIS s/Receita a recolher 80 90 (132)             - 17 - 55

COFINS s/Receita a recolher 369 419 (601)             - 94 - 281

INSS RF a recolher 29 11 - - 2 - 42

IOF - 3 - - - - 3

FORO a pagar 2.239 866 (554)             - 209 - 2.760

11.845 14.980 (16.352)       (849)       3.150 (2)        12.774
 

 

 

(ii) Movimentação dos impostos, taxas e contribuições em processos fiscais, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

Saldo 

2019
Inclusão Transferência

Baixa/         

Prescrição

Multa/

Juros/

ATM

Pagtos.
Saldo 

2020

Federal

COFINS - 616 (630)             - 14 - -

PIS - 758 (777)             - 19 - -

IRRF - 14.812 (15.168)        - 356 - -

CSRF - 257 (261)             - 4 - -

IRPF - 3.602 - - 4.707 8.309

- 16.443 (16.836)       - 5.100 - 8.309
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(iii) Movimentação dos impostos, taxas e contribuições em dívida ativa, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

Saldo 

2019
Inclusão Transferência

Baixa/         

Prescrição

Multa/

Juros/

ATM

Pagtos.
Saldo 

2020

Municipal

IPTU/Honorários 4.154 253 (589)             (403)        372 - 3.787

Taxa Inspesão Sanitária 7 - - (1)            - - 6

Estadual -

DARJ 134 - - - 3 - 137

DATI - CBMERJ - 4 - - - - 4

Federal -

COFINS 744 913 (751)             - 163 - 1.069

PIS 658 1.044 (663)             - 192 - 1.231

IRRF 13.519 21.195 (13.631)        - 3.792 - 24.875

CSRF 276 525 (279)             - 80 - 602

Art. CLT 455 81 (538)             - 2 - 0

FORO 2.917 554 (2.935)          - 73 - 609

INSS 3.325 2.906 (6.262)          - 31 - 0

FGTS 1.379 4.595 - (1.416)     89 - 4.647

27.568 32.070 (25.648)       (1.820)    4.797 - 36.967
 

 

 

14. Obrigações trabalhistas 

 

2020 2019

Obrigações com pessoal

Salários e ordenados 5.759 6.016

Férias 1.721 3.228

13º Salário 1.290 4.430

Rescisão 2.947 2.768

Pensão alimentícia 68 80

Bolsa Auxilio a pagar - 22

Incentivo a atleta a pagar 785 1.074

Sindicato a pagar 338 326

Obrigações previdenciárias

INSS 8.286 3.774

FGTS 7.938 4.435

Provisões

Férias 2.342 2.450

31.474 28.603
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15. Uso de imagem a pagar 

 

Os contratos de direitos de imagem de atletas autorizam o Clube a fazer uso dos 

direitos sobre o nome, apelido desportivo, voz e imagem do atleta profissional de 

futebol em campanhas publicitárias e eventos de interesse do Clube. O registro da 

obrigação contratual ocorre no momento da celebração do contrato. O saldo a pagar 

é liquidado de acordo com o cronograma financeiro estabelecido entre a controladora 

e os atletas profissionais. 

 

Uso de Imagem a pagar
Em referência a transação envolvendo o seguinte 

atleta profissional
2020 2019

JPM Agenciamento Esportivo Ltda João Paulo Mior 208 221

Albuquerque Soccer Atividades Esportivas Welker Marçal Almeida 383 113

Pimpão Assessoria Esportiva Eireli Rodrigo Pimpão Vianna - 177

WE Lima e Serviços Esportivos Eireli Erik Nascimento Lima Siqueira - 115

Sports And Arts Negócios Desp. Culturais Jonathan da Silveira Fernandes Reis 120 -

Jean Carlos de Souza Irmer ME Jean Carlos de Souza Irmer 80 -

Mannarino Esportes Ltda José Ricardo Mannarino 358 -

D.C. Esportes e Eventos Ltda Diego Cavalieri 8 -

CICE10 Empreendimentos Ltda Cicero Santos 1.843 -

Victor Neves Ragel ME Victor Neves Ragel 245 -

Golden Foot Assessoria Empresarial Federico Ricardo Barrandeguy Martino 5 -

Brio Pro Intermediação Esportiva Ivan Dario Angulo Cortes 5 -

3.255 626  
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16. Exigibilidade com Federações e Confederações 

2020 2019

Federação de Futebol do Estado do RJ  - FFERJ 5.211 3.800

Confederação Brasileira de Futebol - CBF 4.439 6.826

9.650 10.626
 

 

Descrição das Garantias 

 

Federação/Confederação Garantia Modalidade Descrição

FFERJ - Federação de 

Futebol do Estado do RJ

Cessão de direitos de 

transmissão das partidas 

que vier a disputar pelo 

Campeonato Estadual

Extrato de Conta 

Corrente

Saldo em conta corrente com a FERJ, referente a

resultados negativos dos Boletins Financeiros dos 

jogos do Campeonato Brasileiro - Temporada de

2019. (sem atualização do saldo devedor)

CBF - Confederação 

Brasileira de Futebol

Cessão de direitos de 

transmissão das partidas 

que vier a disputar 

Instrumento Particular de 

Repactuação do Contrato 

de Antecipação de 

Receitas e outras 

avenças

Acordam em realizar a quitação do saldo, nos

termos estipulados, valendo-se de quaiquer

créditos/pagamentos, devidos ao clube, oriundos 

de quaisquer acordos ou instrumentos

contratuais. Repactuação dos instrumentos de

22/12/2010, 05/01/2011, 22/08/2011 e

10/04/2013. Correção equivalente a 0,50% ao

mês de reposição de investimento.     

CBF - Confederação 

Brasileira de Futebol

Cessão de direitos de 

transmissão das partidas 

que vier a disputar pelo 

Campeonato Brasileiro

Acordo de direitos Antecipação dos direitos de comercialização de

placas publicitárias e dos direitos internacionais

de transmissão das partidas que vier a disputar

pelo Campeonato Brasileiro de Clubes da Série A,

nas temporadas de 2019, 2020, 2021 e 2022 (em

conjunto, “Créditos”). Emissão em 01/08/2018,

no valor de R$ 2.000 mil. Correção equivalente a

1,39% ao mês de reposição de investimento. 

CBF - Confederação 

Brasileira de Futebol

Cessão de direitos de 

transmissão das partidas 

que vier a disputar.

Instrumento Particular de 

antecipação de receitas e 

outras avenças

Antecipação utilizando os crésitos que faz o

Clube provenientes das contratos de direitos

televisivos e publicidade dos jogos do

Campeonato Brasileiro 2020, Copa do Brasil

2020, competições sulamericanas ou quaisquer

outras competições futuras de anos

subsequentes em que participar. Emissão em

26/11/2019, no valor de R$ 2.000 mil. Correção

equivalente a 0,50% ao mês de reposição de

investimento.  
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17. Credores por participação e negociações de atletas 

 

2020 2019

Intermediações (Agentes) (i) 8.260 6.340

Cessão de direitos de atletas profissionais (ii) 17.904 37.418

Mecanismo de Solidariedade (Formação) (iii) 228 1.756

26.392 45.514

Circulante 21.493 44.661

Não Circulante 4.899 853  
 
(i) Corresponde a obrigações junto a agentes intermediadores de negociações entre o clube e 

atletas de futebol. 

(ii) Corresponde a obrigações junto a adquirentes de cotas de participação em direitos econômicos 

sobre atletas de futebol no valor das transações na aquisição ou na venda de um clube para o 

outro.  

(iii) O mecanismo de solidariedade é uma compensação instituída pela FIFA visando restituir aos 

clubes formadores, alijados do processo de transferências internacionais. Se um profissional 

se transfere durante o curso de seu contrato, 5% do montante devem ser devolvidos, por seu 

novo clube, a todos aqueles envolvidos no treinamento e educação do atleta ao longo dos anos 

situados entre o 12º e 23º aniversários. Se um jogador fica menos de um ano no clube formador, 

o cálculo se dá pró-rata. 

 

18. Acordos a pagar 

 

A administração julgou como medida adequada, a celebração de acordos para 

eliminação de processos na esfera trabalhista e cível. Tais processos não integravam 

a base de provisão para contingências registrada no balanço patrimonial, uma vez 

que, a perspectiva de êxito para o clube era possível. Os montantes dos acordos 

trabalhistas e cíveis ora celebrados foram reconhecidos como despesa no período. 

 

2020 2019

Acordos Trabalhistas 7.117 4.645

Acordos Cíveis 2.200 -

ATO Trabalhista (i) 95.500 109.980

104.817 114.625

Circulante 34.086 24.836

Não Circulante 70.731 89.789  
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(i) ATO Trabalhista nº 156/2014, firmado junto ao TRT – Tribunal Regional do Trabalho da Primeira 

Região em 30/12/2014, dando como garantia parcelas fixas anuais das rendas auferidas pelo 

clube. O Acordo foi firmado com prazo de 10 anos, período de janeiro de 2015 a dezembro de 

2024. 

 

19. Tributos Parcelados 

Todos os parcelamentos foram atualizados no encerramento em 31 de dezembro de 

2020, conforme seus índices de correção. 

2020 2019

Parcelamento Lei 13.155/2015 - PROFUT (i) 312.027 309.408

Outros parcelamentos (ii) 24.150 9.554

336.177 318.962

Circulante 50.743 32.315

Não Circulante 285.434 286.647  
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(i) Parcelamento Lei nº 13.155/2015, movimentação conforme demonstrado abaixo: 

 

Nº de 

Parcelas

Parcelas 

Restantes

Homologado 

pela 

autoridade 

fiscal 

Pendente de 

homologação
TOTAL Homologados Descontos

Multa/

Juros/

ATM

Pagtos.   

Homologado 

pela 

autoridade 

fiscal 

Pendente de 

homologação
TOTAL

PROFUT - FGTS CS 148 78 442 - 442 - - 29 (63)       408 - 408

PROFUT - FGTS 180 123 32.898 - 32.898 - (152)        1.004 (686)      33.216 - 33.216

PROFUT - BACEN 240 179 8.925 - 8.925 - - 203 (562)      8.566 - 8.566

PROFUT - Previdenciário 240 207 - 56.194 56.194 (53.132)       (3.062)     - - -            - -

PROFUT - Previdenciário - PGFN 240 187 - - - 30.836 - 579 - 31.415 - 31.415

PROFUT - Previdenciário - RFB 240 187 - - - 22.296 - 462 - 22.758 - 22.758

PROFUT - PGFN 240 207 105.774 - 105.774 - - 2.345 - 108.119 - 108.119

PROFUT - RFB 240 207 - 105.175 105.175 - - 2.370 - - 107.545 107.545

148.039 161.369 309.408 - (3.214)    6.992 (1.311)  204.482 107.545 312.027

MovimentaçãoSaldo de 2019 Saldo de 2020
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A manutenção do Clube no PROFUT está condicionada ao atendimento de certas 

condições, sobretudo do pagamento das parcelas dos débitos, na forma da lei, e do 

pagamento dos tributos correntes, bem como do cumprimento de outras exigências 

previstas no Programa. O parcelamento acima mencionado depende também da 

consolidação do cálculo dos débitos por parte da Receita Federal do Brasil - RFB, de 

modo que parte do montante hoje reconhecido no passivo do Clube poderá sofrer 

alterações.  

O Clube não atendeu determinadas cláusulas contratuais do PROFUT, notadamente 

aquelas previstas no art. 4º, I, V e VII da Lei 13.155, durante o ano de 2020, recebeu 

notificação sobre a exclusão do referido parcelamento mais não ocorrendo em 

consequência do mandado de segurança. 

Desde de agosto de 2018, o Clube não vem recolhendo os tributos incluídos no referido 

programa (exceto BACEN e FGTS) de acordo com as condições estabelecidas na 

Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.340. Dentre as condições estabelecidas pela 

portaria destaca-se o inciso 2º, do artigo 5º que determina que a entidade desportiva 

poderá reduzir: a) 50% da 1ª a 24ª parcela; b) 25% da 25ª a 48ª parcela; c) 10% da 49ª 

a 60ª parcela.  

A ação estruturada pela Administração do Clube com o objetivo de solucionar as 

pendências relacionadas as cláusulas não cumpridas são as vendas de jogadores e a 

outra foi iniciada em outubro de 2016, o Clube impetrou um mandado de segurança 

nº 0139798-45.2016.4.02.5101, para a utilização de depósitos judiciais com o objetivo 

de quitar as parcelas imediatamente vincendas no PROFUT. Da leitura da decisão 

proferida pelo Desembargador Federal Vice-Presidente do TRF2, contudo, está claro 

que o efeito suspensivo deferido limita-se a impedir a exclusão do clube do PROFUT 

por inadimplência até que seja julgado em definitivo o pedido constante do mandado 

de segurança em questão. A homologação formal e definitiva do parcelamento, 

encontra-se em processo de aprovação pela secretaria da Receita Federal do Brasil 

(SRF). 

Em 31 de dezembro de 2020, demonstramos abaixo como ficou o saldo dos débitos do 

PROFUT, no curto prazo e longo prazo:  

Ano Valor Ano Valor

2018 * 3.678 2022 20.289

2019 * 9.118 2023 20.437

2020 * 13.368 2024 20.470

2021 19.602 2025 a 2035 205.065

Longo PrazoCurto Prazo

 

*Valores vencidos aguardando até que seja julgado o mandado de segurança conforme mencionado 

acima. 
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(ii) Outros parcelamentos, movimentação conforme demonstrado abaixo: 

Nº de 

Parcelas

Parcelas 

Restantes

Saldo 

2019
Transferências Adesão

Multa/

Juros/

ATM

Pagtos.   
Saldo 

2020

Municipal

ITPU/Honorários 84 79 - - 589     23 (37)       575

Federal

Processo Fiscal 60 - 7.721 (7.721)            - - - -

INSS 60 - 1.727 (1.727)            - - - -

FGTS 60 36 106 - - - (12)       94

Convencional 60 53 - - 374 7 (72)       309

Extraordinaria demais débitos 84 76 - - 18.424 461 (1.512)  17.373

Extraordinaria previdenciário 60 52 - - 6.261 157 (619)     5.799

9.554 (9.448)           25.648 648 (2.252) 24.150
 

Em 31 de dezembro de 2020, demonstramos abaixo como ficou o saldo dos débitos 

dos parcelamentos mencionados acima, no curto prazo e longo prazo: 

Ano Valor Ano Valor

2020 * 705 2022 4.272

2021 4.272 2023 4.252

2024 4.237

2025 a 2035 6.412

Curto Prazo Longo Prazo

 

*Valores vencidos aguardando entrada de recursos. 
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20. Receitas diferidas 

2020 2019

Adiantamentos de contratos (a) 20.969 12.147

Receitas diferidas (b) 51.578 54.609

72.547 66.756

Circulante 23.277 23.996

Não Circulante 49.270 42.760  

(a) Adiantamentos de contratos 

São os valores de contratos recebidos antecipadamente que são registrados no 

resultado do exercício de acordo com a sua competência. 

2020 2019

Cessão de direitos de transmissão (i) 20.000 11.000

Licenciamentos (ii) 469 482

Aluguel e Participação (iii) 500 594

Projeto sócio torcedor - 71

20.969 12.147

Circulante 562 11.647

Não Circulante 20.407 500  
 
(i) Antecipação a ser descontada em parcelas iguais no ano de 2022, dos Contratos de Cessão de 

Direitos de Transmissão, em TV aberta e Internet, em TV por Assinatura e Internet e via o 

Sistema Pay-Per-View e Internet do Campeonato Brasileiro Temporadas de 2019 a 2024, 

celebrado em 21 de agosto de 2018. 

(ii) Instrumento Particular de Licença e Uso de Marca com a Empresa SPR Indústria de Confecção 

e Tecelagem Ltda., referente ao adiantamento de royalty. 

(iii) O valor refere-se à antecipação de todas as parcelas do período de maio de 2010 a maio de 

2026 (192 meses), conforme Contrato de locação com a Cosan Combustíveis e Lubrificantes 

S.A., celebrado em 05 de maio de 2010. 
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(b) Receitas diferidas 
 

Refere-se a receitas futuras pelo período dos contratos firmados que são registrados 

no resultado do exercício de acordo com sua competência. Os valores são corrigidos 

por índices de inflação, dependendo da forma de contratação. Há ainda receitas 

variáveis sobre os contratos de direitos de transmissão que são baseadas em índices 

de audiência e em performance esportiva (de acordo com a colocação no 

campeonato) que podem aumentar os valores. O cálculo do valor efetivo dessas 

verbas será realizado no decorrer dos períodos em que os campeonatos ocorrerem, 

abrangendo os índices de audiência e a performance esportiva de cada período.  

 

2020 2019

Cessão de direitos profissionais de atletas 374 210

Cessão de direitos de transmissão televisivos (i) 6.651 -

Luvas (ii) 38.571 48.750

Patrocínio (iii) 5.982 5.649

51.578 54.609

Circulante 22.714 12.349

Não Circulante 28.864 42.260  
 
(i) Valores das parcelas fixas de TV da temporada de 2020, conforme os Contratos de Cessão de 

Direitos de Transmissão, em TV aberta e Internet e em TV por Assinatura e Internet do 

Campeonato Brasileiro Temporadas de 2019 a 2024, celebrado em 21 de agosto de 2018. 

(ii) Refere-se: a) Valor das luvas conforme Proposta Comercial formulado pela Globo, Globosat e 

Horizonte Conteúdos Ltda., celebrado em 26 de fevereiro de 2016. Direitos de transmissão e 

exibição dos jogos do Clube na competição da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 

Futebol temporadas de 2019 a 2024, com exclusividade no Brasil e exterior, em TV Aberta, TV 

Fechada, Pay-Per-View, Internet, Telefonia Móvel, Vídeo sob demanda, circuito fechado, 

publicidade estática e vendas internacionais. b) Valor das luvas conforme Proposta Comercial 

da aquisição de direitos do Campeonato de Futebol Profissional da Primeira Divisão do Estado 

do Rio de Janeiro – Temporadas 2017 a 2024, celebrado em 16 de junho de 2016. 

(iii) Contrato de patrocínio com a Ambev S.A. dos espaços de propriedade do Clube com direito de 

promover ações diversas de merchandising de suas marcas com exclusividade no segmento 

bebidas, comercializar seus produtos na sede e demais espaços disponibilizados pelo Clube. 

Período de 01/05/2019 a 30/04/2023, o contrato de patrocínio com a Zinzane Comércio e 

Confecção de Vestuário Ltda., no período de outubro de 2020 a dezembro de 2021 e a Contrato 

de Patrocínio com a PF Consumer Healthcare Brazil Imp. Distrib.(Centrum), no período de 

janeiro de 2021 a dezembro de 2021. 
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21. Provisão para contingências 

21.1. Composição do saldo 
 
A administração com base na opinião de seus assessores jurídicos, classificou os 

processos judiciais de acordo com o grau de risco de perda, conforme composição 

estimada dos riscos a seguir: 

2020 2019

Riscos de Ações Trabalhistas (i) 58.709 51.197

Riscos de Ações Cíveis (ii) 113.524 40.048

Riscos de Ações Tributárias (iii) 43.850 -

216.083 91.245
 

 

A natureza das contingências pode ser sumarizada como segue: 

 
(i) De natureza trabalhista: Registra os valores referentes aos processos ativos fora do ATO. 

Destacam-se as causas relacionadas as verbas trabalhistas devidas aos empregados cujo o fato 

gerador ocorreu durante todo o contrato de trabalho e até depois do pacto laboral, integrando 

verbas rescisórias, verbas indenizatórias e outras dependendo da fundamentação legal que 

embasa cada uma dessas verbas.  

(ii) De natureza cível: Destacam-se as causas relacionadas a cessão de direitos federativos e 

econômicos, direitos de uso de imagem de atletas profissionais, as intermediações nas 

negociações de transferência, venda, aquisição e empréstimos de atletas profissionais, 

serviços profissionais e outros em andamento.  

(iii) De natureza tributária: Processo nº 0317373-85.2008.8.19.0001 do Município do Rio de Janeiro 

referente a cobrança de ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a 

venda de direitos de transmissão de jogos, veiculação e divulgação de material publicitário e 

cessão de direito de uso de marcas. 

 

21.2. Estimativa de perdas Possíveis 

 

A administração do clube, com base na opinião de seus assessores jurídicos, 

classificou as ações de naturezas trabalhista, cível e tributária, envolvendo riscos de 

perda classificados pela administração como possíveis, para as quais não há provisão 

constituída, conforme composição estimada dos riscos a seguir: 
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2020 2019

Riscos de Ações Trabalhistas (i) 24.594 6.212

Riscos de Ações Cíveis (ii) 131.387 157.880

Riscos de Ações Tributárias (iii) 612 44.463

156.593 208.555
 

 

A natureza das contingências pode ser sumarizada como segue: 

 
(i) De natureza trabalhista: Execuções em curso, com perdas possíveis envolvendo questões do 

aspecto trabalhistas e outros assuntos. Destacam-se as causas relacionadas as verbas 

trabalhistas devidas aos empregados.  

Contingência ativa: Destaca-se o processo com o atleta Wiliam Souza Arao da Silva, processo 

nº 0011702-82.2015.5.01.0027 que foi condenado a pagar ao Clube o valor de R$ 3.921 

aproximadamente. 

(ii) De natureza cível: Destacam-se os processos da Vivo S.A. (Processo nº 0291606-

74.2010.8.19.0001) referente a espaços publicitários no Mourisco e da Defensoria Pública do 

RJ e Ministério Público (Processo nº0033561-85.2015.8.19.0001) do direito do torcedor e as 

causas relacionadas a cessão de direitos federativos e econômicos, direitos de uso de imagem 

de atletas profissionais, as intermediações nas negociações de transferência, venda, aquisição 

e empréstimos de atletas profissionais, serviços profissionais e outros em andamento. 

Contingência ativa: Destacam-se os processos com as empresas IOAL Logística (processo nº 

0203969-12.2015.8.19.0001), churrascaria Estrela do Sul (processo nº 0121627-

70.2017.8.19.0001) e com o Marcelo Silva Guedes pela exposição da marca Ordenext (processo 

nº 1008387-84.2018.8.26.0477). Processos com provável estimativa de ganho, no montante de 

R$ 5.089 (R$ 4.624 em 2019) e processos com possível estimativa de ganho, no montante de 

R$ 611 (R$ 1.320 em 2019). 

(iii) De natureza tributária: Processo nº E-04/041-3553 e E-04/041-3455 da Secretaria de Estado de 

Fazenda do Rio de Janeiro, referente ao ITD – Imposto sobre transmissão Causa-Mortis e 

Doações de quaisquer Bens e Direitos. 

 

22. Provisão para passivo a descoberto   

Companhia 

Botafogo
TOTAL

Capital Social 50

Participação 100%

Valor do Investimento 50 50

Equivalência Patrimonial (30.579)       (30.579)       

Valor do Investimento em 31/12/2019 (30.529)      (30.529)      

Equivalência Patrimonial (3.432)         (3.432)         

Valor do Investimento em 31/12/2020 (33.961)      (33.961)      
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Refere-se ao valor contábil do investimento, atualizado mediante a aplicação do 

percentual de participação sobre o capital social da controlada Companhia Botafogo. 

 

23. Patrimônio Líquido 

 

Conforme mencionado na Nota 1, o Botafogo tem personalidade jurídica e patrimônio 

distintos em relação aos dos seus sócios, os quais não respondem, solidária ou 

subsidiariamente, pelas obrigações por ele contraídas, exceto na qualidade de 

dirigente ou administrador. 

 

Na rubrica “Déficit acumulado” estão refletidos os déficits acumulados, líquidos de 

superávits, desde a constituição do Clube. 

 

24. Receita operacional líquida  

Receita operacional bruta  2020 2019

Futebol (Nota 24.1) 151.860 185.100

Clube Social (Nota 24.2) 8.537 15.695

Esportes Olímpicos (Nota 24.3) 683 1.474

161.080 202.269

Deduções da receita bruta

Impostos e contribuições (i) (5.131)          (6.286)          

Sindicato (Direito de Arena) (ii) (4.610)          (4.646)          

Receita operacional líquida 151.339 191.337
 

 

(i) Deduções da receita são: PIS, COFINS e INSS. 

 

(ii) Refere-se ao direito de arena. Está previsto no art. 42, § 1º, da Lei 9.615/98 (Lei Pelé) e 

decorre de participação do atleta nos valores obtidos pela entidade esportiva com a venda da 

transmissão ou retransmissão dos jogos em que ele atua, seja como titular, seja como reserva, 

ou seja, trata-se de uma cláusula contratual oriunda da própria lei. 

Conforme dispõe o art. 42 § 1º da referida lei, salvo convenção coletiva de trabalho em 

contrário, 5% (cinco por cento) da receita proveniente da exploração de direitos desportivos 

audiovisuais serão repassados aos sindicatos de atletas profissionais, e estes distribuirão, em 

partes iguais, aos atletas profissionais participantes do espetáculo, como parcela de natureza 

civil. 
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24.1 Futebol 

2020 2019

Mídia e publicidade (Nota 24.1.1) 80.288 110.555

Operações de jogos (Nota 24.1.2) 7.608 16.710

Transferências de atletas (Nota 24.1.3) 41.874 38.823

Outros (Nota 24.1.4) 22.090 19.012

Receita bruta Futebol 151.860 185.100

Impostos e contribuições (4.781)          (5.631)          

Sindicato (Direito de Arena) (4.610)          (4.646)          

Receita líquida Futebol 142.469 174.823
 

 

24.1.1 Mídia e publicidade 

 

2020 2019

Cessão de direitos de transmissão fixos (i) 16.626 22.000

Exposição (i) 38.847 49.550

Performance (ii) - 11.550

Cotas de Participação (iii) 8.545 8.421

Publicidade e patrocínio (iv) 6.091 9.284

Luvas (v) 10.179 9.750

80.288 110.555
 

 
(i) Cessão de diretos de transmissão fixos e exposição 

 

2020 2019

Transmissão TV aberta 21.383 31.279

Transmissão TV por assinatura 11.411 19.396

Transmissão via pay-per-view 22.213 20.875

Transmissão internacional 466 -

55.473 71.550
 

 
(ii) Performance: Com o rebaixamento para séria B, o Clube não terá direito a performance 

do Campeonato Brasileiro 2020/2021. Performance do 15º Colocado Série A em 2019.  

2020 2019

Campeonato Brasileiro - 11.550

- 11.550
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(iii) Participação: Copa do Brasil: Cotas de participação da 1º Fase até 5º Fase do masculino 

de 2020 e cotas de participação da 1ª Fase até a 3ª Fase do masculino de 2019; Copa 

Sul-Americana: Cotas de participação do 1º e 2º Jogo da Fase de grupos, Oitavas de 

Final e Quartas de Final do masculino de 2019; Campeonato Brasileiro: Cota de 

participação da 1º Fase até 3º Fase do Feminino A2 de 2020 e cota de participação da 

1ª fase do Feminino A2 de 2019. 

2020 2019

Copa do Brasil 8.515 3.802

Copa Sul-Americana (CONMEBOL) - 4.614

Campeonato Brasileiro (Feminino) 30 5

8.545 8.421
 

 

(iv) Publicidade e patrocínio 

 

2020 2019

Patrocínio em marketing 355 -

Patrocínio exclusividade 1.459 931

Patrocínio material 435 648

Patrocínio uniforme 2.762 4.870

Publicidade Estática 1.080 2.835

6.091 9.284
 

 
(v) Luvas  

2020 2019

Campeonato Estadual 3.750 750

Campeonato Brasileiro 6.429 9.000

10.179 9.750
 

 

 

 

24.1.2 Operação de jogos 

(i) Bilheteria  

2020 2019

Campeonato Estadual 1.421 926

Copa do Brasil 625 660

Campeonato Brasileiro - 7.984

Copa Sul-Americana (CONMEBOL) - 1.060

2.046 10.630
 

A composição do resultado com jogos é como segue: 
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Campeonato 

Estadual

Copa        

do Brasil

Campeonato 

Brasileiro

Copa 

Sulamericana
Amistosos Total

Renda Bruta Jogos 1.421 625 - - - 2.046

Despesas do Jogo (2.596)       (795)      (1.424)       - (65.240)  (4.815)   

Líquido do Jogo (1.175)       (170)      (1.424)       - (65.240)  (2.769)   

% da Recita Bruta -83% -27% -100% - -100% -135%

Quantidade de Jogos 12 5 14 0 1 32

Público Presente 99.941 36.571 0 0 0 136.512

Gratuidades 6.046 3.317 0 0 0 9.363

Ticket´s Médio R$ 21 R$ 17 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 19

2020

 
 

Campeonato 

Estadual

Copa do 

Brasil

Campeonato 

Brasileiro

Copa 

Sulamericana
Amistosos Total

Renda Bruta Jogos 926 660 7.984 1.060 - 10.630

Despesas do Jogo (2.556)       (926)      (9.405)       (1.330)         - (14.217) 

Líquido do Jogo (1.630)       (266)      (1.421)       (270)            - (3.587)   

% da Recita Bruta -176% -40% -18% -25% - -34%

Quantidade de Jogos 11 3 19 3 0 36

Público Presente 56.100 31.658 334.570 41.379 0 463.707

Gratuidades 4.724 2.342 28.265 3.250 0 38.581

Ticket´s Médio R$ 28 R$ 22 R$ 25 R$ 28 R$ 0 R$ 26

2019

 
 

 

(ii) Projeto sócio torcedor 

2020 2019

Projeto Sócio Torcedor 5.562 6.080

5.562 6.080
 

 

24.1.3 Transferências de atletas 

2020 2019

Cessão temporária 4.722 3.107

Cessão definitiva 36.120 17.001

Direitos econômicos - 18.120

Mecanismo de Solidariedade 1.032 595

41.874 38.823
 

 

O Clube negociou a transferência definitiva e temporária dos Direitos 

Federativos dos Atletas Profissionais, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
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Transferência de Atletas

Receita 

Líquida para 

o Clube 2020

Atleta Modalidade Clube Valor Empresas repassadas Valor Valor líquido

João Paulo Mior Cessão temporária Major League Soccer LLC 5.481 Santa Cruz Futebol Clube 1200 4.281

Gabriel Costa França Cessão temporária Clube Atlético Mineiro 210 - - 210

José Welison da Silva Cessão temporária Clube Atlético Mineiro 11 - - 11

Luiz Fernando Moraes dos Santos Cessão temporária Gremio Foot-Ball Porto Alegrense 144 - - 144

Luis Henrique Tomaz de Lima Cessão temporária Três Passos Atlético Clube 16 - - 16

Marcos Vinicius de Jesus Araujo Cessão temporária Botafogo Futebol S/A 60 - - 60

5.922 1.200 4.722

Ezequiel Santos da Silva Cessão definitiva Sanfrecce Hirshima Co 4.788 4.788

Matheus Fernandes Siqueira Cessão definitiva Sociedade Esportiva Palmeiras 3.300 3.300

Madureira Esporte Clube 646

Sport Club Internacional 430

Luiz Henrique Tomaz de Lima Cessão definitiva Olympique de Marseille 24.788 - 24.788

37.196 1.076 36.120

Allano Brendon de Souza Lima Mecanismo Solidariedade Estoril Praia Futebol SAD 24 - - 24

Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano Mecanismo Solidariedade Pyramids FC Comany 298 - - 298

Willian de Oliveira Mecanismo Solidariedade Al Faisali Football Clube 52 - - 52

Lucas Pedro Alves de Lima Mecanismo Solidariedade Al-Ahli Sport Club 215 - - 215

Fabricio dos Santos Mecanismo Solidariedade Urawa Red Diamonds CO LTD 35 - - 35

Guilherme dos Santos Mecanismo Solidariedade Al Faisali Football Club 28 - - 28

Luiz Henrique Tomaz de Lima Mecanismo Solidariedade Olympique de Marseille 380 - - 380

1.032 - 1.032

44.150 2.276 41.874

3.244Alex Paulo Menezes Santana Cessão definitiva PFC Ludogorets 1945 AD 4.320
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Transferência de Atletas

Receita 

Líquida para 

o Clube 2019

Atleta Modalidade Clube Valor Empresas repassadas Valor Valor líquido

Victor Hugo Soares dos Santos Cessão temporária Associação Desportiva Cabofriense 24 - - 24

Renan Gorne Silva Cessão temporária Volta Redonda Futebol Clube 22 - - 22

Yuri Henrique de Oliveira Cessão temporária Chongqing Dangdai Lifan Football 10 - - 10

Arnaldo Manoel de Almeida Cessão temporária Associação Atlética Ponte Preta 323 - - 323

Saulo Ferreira Silva Cessão temporária Vila Nova Futebol Clube 165 - - 165

Lucas Pimenta Peres Lopes Cessão temporária Alwahda Football Sports Company LLC 1.613 - - 1.613

Ezequiel Santos da Silva Cessão temporária Sport Clube do Recife 240 - - 240

Ezequiel Santos da Silva Cessão temporária Cruzeiro Esporte Clube 500 - - 500

Gabriel Costa França Cessão temporária Clube Atlético Mineiro 210 - - 210

3.107 - 3.107

Leandro Carvalho da Silva Cessão definitiva Ceará Sporting Clube 3.000 - - 3.000

Igor Rabelo da Costa Cessão definitiva Clube Atlético Mineiro 13.000 Champion Barra Sport e Marketing 3.625 9.375

Glauber Siqueira dos Santos Lima Cessão definitiva Al Nars Football Company LLC 2.163 - - 2.163

Jonatan Silva Vieira Cessão definitiva Union Deportiva Almeria S.A.D. 4.571 Nova Iguaçu Futebol Clube 2.108 2.463

22.734 5.733 17.001

Dankler Luis de Jesus Mecanismo Solidariedade Rakuten Vissel Kobe, INC 20 - - 20

Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic Mecanismo Solidariedade Torino Football Club SPA 52 - - 52

Ribamar Lopes dos Santos Bibiano Mecanismo Solidariedade OHOD Club Sport FC 229 - - 229

Victor Vinicius Coelho dos Santos Mecanismo Solidariedade Clube de Regatas do Flamengo 228 - - 228

Marcelo Lodeiro Mecanismo Solidariedade Club Atlético Boca Juniors 66 - - 66

595 - 595

Rodrigo Oliveira Lindoso Cessão direito econômico Sport Club Internacional 18.120 18.120

44.556 5.733 38.823Total
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24.1.4 Outros 

2020 2019

TIMEMANIA - Loteca - Lotogol 1.724 1.978

Escola de Futebol e Franquias - 15

Demais Receitas (i) 20.366 17.019

22.090 19.012
 

 

(i) 75% do saldo das demais receitas no montante de R$ 15.000, referem-se a rescisão de 

contrato com a Globo referente ao Campeonato Estadual e 25% reversão da provisão 

de despesas, de acordo com o parecer dos assessores jurídicos é remota a chance de 

cobrança ou execução dos valores.  

 

24.2 Clube Social  

2020 2019

Receitas Patrimoniais/Sociais 3.678 4.044

Patrocínio e Publicidade/Marketing 117 98

Aluguéis 2.626 4.932

Licenciamentos 1.096 1.376

Demais Receitas 1.020 5.245

Receita bruta Clube Social 8.537 15.695

Impostos e contribuições (340)             (616)             

Receita líquida Clube Social 8.197 15.079
 

 

24.3 Esportes Olímpicos  

2020 2019

Escolas de Esportes 235 835

Patrocínio e Publicidade/Marketing 65 175

Aluguéis 105 422

Demais Receitas 278 42

Receita bruta Esportes Olímpicos 683 1.474

Impostos e contribuições (10)              (39)              

Receita líquida Esportes Olímpicos 673 1.435
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25 Custo do departamento de futebol 

 

São os custos exclusivamente relacionados com as atividades desportivas. São 

representados pelos salários, benefícios e encargos sociais, despesas administrativas, 

serviços profissionais, entidades esportivas, competições e amistosos, e a amortização 

dos atletas conforme os seus prazos contratuais. 

 

2020 2019

Salários, encargos e benefícios (Nota 25.1) (64.765)        (67.869)        

Materiais (Nota 25.2) (908)             (1.012)          

Gerais e administrativas (Nota 25.3) (26.466)        (16.106)        

Serviços profissionais (Nota 25.4) (8.624)          (10.605)        

Uso de imagem de atleta (Nota 25.5) (6.570)          (6.429)          

Entidades esportivas (Nota 25.6) (2.538)          (2.865)          

Competições e amistosos (Nota 25.7) (2.481)          (4.805)          

Amortização de atletas profissionais (Nota 25.8) (9.063)          (6.727)          

(121.415)     (116.418)     
 

 

25.1 Salários, encargos e benefícios a funcionários 

 

O Sindicato dos clubes negociou reajuste salarial no valor de 3,79% com validade a 

partir de novembro de 2020 e 4,78% com validade a partir de junho de 2019.  

 

2020 2019

Salário e hora extra (38.900)       (45.241)       

Comissões e Gratificações (2.891)         (5.232)         

Férias (5.335)         (5.264)         

13º Salário (1.609)         (5.132)         

Adicional (periculosidade/Insalubridade/noturno) (34)              (33)              

Aviso prévio e seguro desemprego (347)            (217)            

Bolsa auxílio (39)              (49)              

Contrato de formação e auxilio tecnico desportiva (1.132)         -

Pensão Alimentícia (9)               (7)               

Indenizações (5.688)         -

Vale transporte e vale refeição (460)            (731)            

INSS (2.292)         (2.492)         

FGTS (7.280)         (5.677)         

PIS s/Folha (477)            (519)            

(-) Gastos c/formação de atletas (Intangível formação) 1.728 2.725

(64.765)      (67.869)      
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25.2 Materiais 

 
São os custos necessários para o funcionamento normal das atividades do 

departamento de futebol do Clube. 

 

2020 2019

Material cirúrgico/medicamentos (108)            (116)            

Material de expediente e informática (6)               (6)               

Material de limpeza e Higiene (49)              (120)            

Material esportivo (470)            (704)            

Material auxiliar e de uso e consumo (16)              (21)              

Gêneros de alimentação (36)              (103)            

Material elétrico e eletrônico (22)              (6)               

Material de proteção e segurança (1)               (1)               

Sementes, mudas de plantas e insumos (12)              (19)              

Alimentos para animais (2)               (1)               

Material de cama, mesa e banho (1)               (7)               

Material para festividades e homenagens (2)               -

Material de manutenção e obras (185)            -

(-) Gastos c/formação de atletas (Intangível formação) 2 92

(908)           (1.012)        
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25.3 Gerais e administrativas 

 

São os custos com base em valores contidos nas contas públicas (água, energia e 

telefone), e a prospecção de valores sugeridos com gastos necessários para o 

funcionamento normal das atividades do departamento de futebol do Clube. 

 

2020 2019

Água e esgoto (122)            (298)            

Energia elétrica (196)            (339)            

Telefone e internet (83)              (88)              

Correios, cartórios e seguros (50)              (289)            

Estacionamentos e pedágios (2)               (12)              

Transportes e combustíveis (39)              (73)              

Locação em geral (718)            (1.857)         

Viagens e estadas (2.467)         (3.788)         

Refeições, lanches e cestas alimentares (620)            (1.110)         

Impostos, taxas e contribuições (4.265)         (641)            

Honorários Advocatícios (Sucumbência) (928)            (143)            

Projeto Go Soccer (Nota débito) (95)              (151)            

Custo repasse de direitos federativos/econômicos (16.204)       (1.365)         

Outras despesas (129)            (1.637)         

Gastos c/formação de atletas (dispensados) (555)            (5.222)         

(-) Gastos c/formação de atletas (Intangível formação) 7 907

(26.466)      (16.106)      
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25.4 Serviços profissionais contratados  

 

São custos com atividades de caráter esportivo, necessários que sejam contratados 

para reforçar significantemente o plantel de jogadores para disputar os campeonatos 

nacionais e internacionais.   

 

2020 2019

Serviços Profissionais - P.J. (432)            (408)            

Assessoria e Consultoria em Geral (1.021)         (3.323)         

Atendimento ao Público e Controle Trafego (60)              (210)            

Coleta e limpeza (184)            (564)            

Controle de doping (41)              (59)              

Fornecimento de dados e informações (103)            (35)              

Honorários Advocatícios (9)               (276)            

Arquitetura e Engenharia (225)            (357)            

Licenciamento ou uso de programas (116)            (105)            

Manutenção e Assitência Tecnica (659)            (577)            

Médico e fisioterapia (1.471)         (1.816)         

Odontologia (148)            (136)            

Locação e Sonorização (133)            (256)            

Transporte turístico e passageiros (103)            (151)            

Vigilância e Segurança (194)            (1.254)         

Intermediação de atletas (Agentes) (3.851)         (1.443)         

(-) Gastos com/formação de atletas (Intangível formação) 126 365

(8.624)        (10.605)      
 

 

25.5 Uso de imagem de atleta 

 

2020 2019

Direito de uso de imagem de atleta (6.570)         (6.429)         

(6.570)        (6.429)        
 

 

25.6 Entidades esportivas  

 
2020 2019

CBF (202)            (166)            

FAAP (77)              (74)              

FFERJ (2.219)         (2.587)         

Outras Entidades Esportivas (40)              (38)              

(2.538)        (2.865)        
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25.7 Competições e amistosos 

 

Para a realização dos jogos os gastos incluídos no Boletim Financeiro da FERJ são os 

descriminados abaixo: 

 

2020 2019

Operacional com a Federação (i) (1.470)         (1.959)         

Operacional com o Estádio (ii) (1.011)         (2.846)         

(2.481)        (4.805)        
 

(i) Operacional com a Federação 

 

2020 2019

Taxa de arbitragem e INSS 20% s/arbitragem (616)            (668)            

Reemb. passagem e lanche arbitragem (161)            (198)            

Despesa Operacional e INSS 20% s/despesa operacional (390)            (733)            

Delegado e Ouvidoria e INSS 20% s/delegado e ouvidoria (98)              (121)            

NF Transporte (VAN) (2)               (9)               

Credenciamento (69)              (116)            

Antidopping e equipe (29)              (67)              

Taxa de Bombeiros (3)               (1)               

Seguro Público Presente (9)               (26)              

Supervisor de Protocolo CBF (29)              (20)              

Teste COVID (55)              -

Consignatários (9)               -

(1.470)        (1.959)        
 

 

(ii) Operacional com o Estádio  

 

2020 2019

Confecção de Ingresso (77)              (77)              

Taxa de Iluminação (78)              (6)               

Aluguel do Campo (134)            (145)            

Aluguel de Grades (10)              (30)              

Posto Médico (7)               (31)              

Despesa Operacional do Estádio (401)            (656)            

Ingresso Promocional (232)            (1.868)         

Despesa Visitante (Repasse Adversário) - (32)              

Despesa Mandante (28)              (1)               

Segurança Privada (44)              -

(1.011)        (2.846)        
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(iii) Demonstrativo dos custos nas competições e amistosos:  

  

 

Profissional
Base    

SUB-20

Base    

SUB-17
Feminino Total

Campeonato Carioca 1.232 24 - - 1.256

Campeonato Brasileiro 814 43 14 4 875

Copa do Brasil 343 - - - 343

Copa Sulamericana - - - - -

Amistosos 7 - - - 7

2.396 67 14 4 2.481

2020

 
 

 

Profissional
Base    

SUB-20

Base    

SUB-17
Feminino Total

Campeonato Carioca 850 - - - 850

Campeonato Brasileiro 3.391 49 2 12 3.454

Copa do Brasil 230 - - - 230

Copa Sulamericana 271 - - - 271

Amistosos - - - - -

4.742 49 2 12 4.805

2019

 
 
 

25.8 Amortizações de atletas profissionais 
 

2020 2019

Amortização da Cessão de Direito econômico/federativo (6.413)         (3.523)         

Amortização da Intermediação/Agentes (2.287)         (2.434)         

Amortização da Formação de Atletas (Profissionalizados) (363)            (770)            

(9.063)        (6.727)        
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26 Despesas operacionais Clube Social e Esportes Olímpicos 

 

2020 2019

Despesas gerais e administrativas (Nota 26.1) (16.776)        (24.132)        

(16.776)       (24.132)       
 

 

26.1 Despesas gerais e administrativas 

 

São as despesas com base em valores contidos nos materiais, serviços profissionais e 

administrativas necessários para o funcionamento normal das atividades do Clube. 

 

2020 2019

Salários, encargos e benefícios a funcionários (i) (10.555)        (14.918)        

Materiais (ii) (195)             (291)             

Serviços profissionais (iii) (2.824)          (3.535)          

Administrativas (iv) (3.202)          (5.388)          

(16.776)       (24.132)       
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(i) Salários, encargos e benefícios a funcionários 

 

O Sindicato dos clubes negociou reajuste salarial no valor de 3,79% com validade a 

partir de novembro de 2020 e 4,78% com validade a partir de junho de 2019.  

 

Clube 

Social

Esportes 

Olímpicos
2020

Clube 

Social

Esportes 

Olímpicos
2019

Salário e hora extra (4.401)     (1.617)     (6.018)    (5.194)     (2.920)     (8.114)    

Comissões e Gratificações (164)        (4)           (168)       (282)        (88)         (370)       

Férias (668)        (226)        (894)       (721)        (371)        (1.092)    

13º Salário (361)        (124)        (485)       (461)        (191)        (652)       

Adicional (periculosidade/Insalubridade/noturno) (38)         (16)         (54)         (48)         (20)         (68)         

Aviso prévio e seguro desemprego (151)        (114)        (265)       (12)         (16)         (28)         

Bolsa auxílio (27)         (16)         (43)         (51)         (42)         (93)         

Contrato de formação desportiva - (632)        (632)       - (2.098)     (2.098)    

Indenizações (329)        (39)         (368)       - - -

Ajuda de custo - (2)           (2)           - - -

Vale transporte e vale refeição (390)        (168)        (558)       (685)        (320)        (1.005)    

INSS (260)        (92)         (352)       (316)        (163)        (479)       

FGTS (469)        (169)        (638)       (537)        (282)        (819)       

PIS s/Folha (57)         (21)         (78)         (65)         (35)         (100)       

(7.315)     (3.240)      (10.555)  (8.372)     (6.546)      (14.918)  
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(ii) Materiais 

Clube 

Social

Esportes 

Olímpicos
2020

Clube 

Social

Esportes 

Olímpicos
2019

Material cirúrgico/medicamentos (1)           (1)                (2)               (2)           (5)           (7)               

Material de expediente e informática (11)         - (11)            (23)         (1)           (24)            

Material de limpeza e Higiene (22)         (5)                (27)            (63)         (9)           (72)            

Material esportivo - (6)                (6)               - (4)           (4)               

Material químico - (19)              (19)            (19)         (21)         (40)            

Material auxiliar e de uso e consumo (33)         (9)                (42)            (5)           (6)           (11)            

Gêneros de alimentação (4)           (16)              (20)            (8)           (54)         (62)            

Material elétrico e eletrônico (4)           (1)                (5)               (11)         (2)           (13)            

Material de proteção e segurança (3)           (1)                (4)               (11)         (2)           (13)            

Sementes, mudas e plantas - - - - - -

Ferramentas - - - - (1)           (1)               

Alimentos para animais - - - (1)           - (1)               

Material de cama, mesa e banho - - - (1)           (1)           (2)               

Material de manutenção e obras (20)         (9)                (29)            - - -

Material para festividades e homenagens (30)         - (30)            (27)         (14)         (41)            

(128)        (67)                   (195)       (171)        (120)          (291)       
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(iii) Serviços profissionais 

Clube 

Social

Esportes 

Olímpicos
2020

Clube 

Social

Esportes 

Olímpicos
2019

Serviços Profissionais - P.J. (8)           - (8)           (96)         (53)         (149)       

Administração em geral (45)         - (45)         (102)        - (102)       

Administração de bens de terceiros (13)         - (13)         (24)         - (24)         

Assessoria e Consultoria em geral (901)        (2)                (903)       (720)        - (720)       

Assistência Tecnica e Manutenção (229)        (7)                (236)       (281)        (34)         (315)       

Atendimento ao Público (56)         (1)                (57)         (15)         (37)         (52)         

Auditoria (98)         - (98)         (74)         - (74)         

Coleta e limpeza (33)         (11)              (44)         (35)         (9)           (44)         

Engenharia e Arquitetura - - - (69)         - (69)         

Fornecimento de dados e informação (9)           - (9)           (175)        - (175)       

Fotógrafo (81)         - (81)         (83)         - (83)         

Honorários Advocatícios (985)        - (985)       (878)        - (878)       

Intermediação de bens móveis (141)        - (141)       (254)        - (254)       

Licenciamento ou uso de programas (14)         - (14)         (13)         - (13)         

Médico, fisioterapia e preparação física (23)         (74)              (97)         (8)           (16)         (24)         

Promoção/Eventos/Propaganda e Publicidade (46)         (32)              (78)         (152)        (33)         (185)       

Sonorização (2)           - (2)           (6)           - (6)           

Transporte turístico e passageiros (8)           - (8)           - (22)         (22)         

Uso e imagem de atletas - - - - (334)        (334)       

Vigilância e segurança (2)           (3)                (5)           (12)         - (12)         

(2.694)     (130)            (2.824)    (2.997)     (538)        (3.535)    
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(iv) Administrativas 

Clube 

Social

Esportes 

Olímpicos
2020

Clube 

Social

Esportes 

Olímpicos
2019

Água e esgoto (86)         (137)            (223)       (151)        (686)        (837)       

Energia elétrica (198)        (141)            (339)       (286)        (467)        (753)       

Gás (2)           - (2)           (5)           (2)           (7)           

Telefone e internet (90)         (12)              (102)       (128)        (26)         (154)       

Correios, cartórios e seguros (22)         (3)                (25)         (18)         (4)           (22)         

Condomínio (220)        - (220)       (273)        - (273)       

Conservação e Manutenção - (7)                (7)           (46)         (18)         (64)         

Custas judiciais (306)        - (306)       (192)        - (192)       

Estacionamentos e pedágios - (1)                (1)           (1)           (1)           (2)           

Honorários Advocatícios (Sucumbência) (264)        - (264)       (260)        - (260)       

Locação em geral (62)         (8)                (70)         (43)         (44)         (87)         

Refeição, lanches e cestas alimentares (26)         (20)              (46)         (12)         (196)        (208)       

Transportes e Combustíveis (24)         (18)              (42)         (47)         (50)         (97)         

Viagens e estadas (10)         (35)              (45)         (111)        (244)        (355)       

Impostos, taxas e contribuições (1.295)     (6)                (1.301)    (1.389)     (1)           (1.390)    

Entidades Esportivas - (87)              (87)         - (418)        (418)       

Outras despesas (108)        (14)              (122)       (172)        (97)         (269)       

(2.713)     (489)            (3.202)    (3.134)     (2.254)     (5.388)    
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27 Provisão para contingências 
 

Corresponde substancialmente ao reflexo da revisão da administração com base no 

Pronunciamento Técnico CPC nº 25, quanto às contingências na esfera trabalhista, cível 

e fiscal/tributária. Os montantes dos processos novos que não integravam a base de 

provisão para contingência, foram reconhecidos como despesa no período.  

 

Composição dos riscos 

 
2020 2019

Provisão para Riscos de Ações Trabalhistas (4.596)          (23.859)        

Provisão para Riscos de Ações Cíveis (74.341)        (11.300)        

Provisão para Riscos de Ações Tributárias (43.850)        -

(122.787)     (35.159)       
 

 
Riscos de ações trabalhistas 

 

O Clube é parte em processos de natureza trabalhista movidos por ex-funcionários e 

ex-colaboradores terceirizados, cujos objetos importam, em sua maioria, em pedidos 

de verbas rescisórias, reintegração, equiparação salarial, dentre outros, sendo os 

pedidos de ex-colaboradores terceirizados, em sua maioria, de responsabilidade 

subsidiária. 

 

Riscos de ações cíveis 

 

O Clube é parte em processos cíveis, movidos principalmente por credores em 

participação e negociação de direitos de cessão econômica, direito de imagem e outros 

serviços profissionais.  

 

Riscos de ações tributárias 

 

O Clube é parte em processos de natureza tributária, relativo ao Processo nº 0317373-

85.2008.8.19.0001 do Município do Rio de Janeiro referente a cobrança de ISS - Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a venda de direitos de 

transmissão de jogos, veiculação e divulgação de material publicitário e cessão de 

direito de uso de marcas. 

 

O Clube, amparado pela opinião de seus consultores jurídicos, entende que não existe 

a necessidade de ser constituída a provisão para cobrir eventuais perdas decorrentes 

de decisão desfavorável, dado classificação de risco como remota. 
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28 Resultado financeiro, líquido  

 

As receitas financeiras abrangem variações cambiais, receitas de juros auferidos em 

aplicações financeiras, ganhos com acréscimos moratórios incidentes sobre valores a 

receber, que são reconhecidos no resultado. As despesas financeiras abrangem Tarifas 

bancarias, despesas com juros, variações cambiais e variações monetárias sobre 

empréstimos e financiamentos, que são reconhecidos no resultado.  

 

2020 2019

Receitas Financeiras 6.552 130

Juros ativos 442 44

Descontos obtidos 3.340 86

Variação cambial (i) 2.770 -

Despesas Financeiras (31.450)      (35.728)      

Tarifas bancárias (159)            (107)            

Juros bancários (16)              (2)                

Juros e multa s/forncedores (114)            (267)            

Juros/encargos s/Empréstimos (3.930)         (5.490)         

Juros/encargos s/Mútuos (2.668)         (4.752)         

Desconto concedido (676)            (937)            

Diferencial na compra de credito (408)            -

Juros/Multa/ATM Tributos Municipais (257)            (710)            

Juros/Multa/ATM Tributos Estaduais (5)                (36)              

Juros/Multa/ATM Tributos Federais (22.257)        (22.926)        

Variação cambial (i) (960)            (501)            

Receitas e despesas financeiras, líquidas (24.898)      (35.598)      
 

  
(i) Variação Cambial: As transações em moeda estrangeira são reconhecidas contabilmente, no 

momento inicial, pela moeda funcional (Reais), mediante a aplicação da taxa de câmbio à vista 

entre a moeda funcional e a moeda estrangeira, na data da transação, sobre o montante em 

moeda estrangeira. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações 

e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são 

reconhecidos no resultado do exercício.  
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29 Gestão de riscos  

 

As atividades do Clube a expõem a diversos riscos: risco de mercado (incluindo risco de 

moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e 

risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. 

 

A Administração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e supervisão da 

estrutura de gerenciamento de risco do Clube, e é também responsável pelo 

desenvolvimento e acompanhamento destas políticas. 

 

As políticas de gerenciamento de risco foram estabelecidas para identificar e analisar 

os riscos ao qual o Clube está exposto, para definir limites e controles de riscos 

apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites impostos. As políticas de 

risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de 

mercado e nas atividades do Clube. 

 

Os principais riscos para o Clube são analisados a seguir: 

 

a) Risco de mercado 

 

(i) Risco de taxa de câmbio 

 

O Clube atua internacionalmente e está exposto ao risco cambial decorrente de 

exposições com relação ao Dólar Norte Americanos (US$) e EURO (€). O risco cambial 

decorre de operações com negociação e participação por cessão de direitos econômicos 

de atletas, ativos e passivos reconhecidos, mantidos em moeda diferente da moeda 

funcional do Clube. 

 

O Clube não possui contratados instrumentos para proteção de riscos cambiais. 

 

(ii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxas de juros 

 

Considerando que os ativos e passivos financeiros do Clube possuem taxas de juros fixas 

e determináveis, o resultado e os fluxos de caixa operacionais do Clube, no período de 

12 meses, são livres de oscilações significativas, decorrentes de mudanças nas taxas de 

juros de mercado. 

 

 

 

 



Botafogo de Futebol e Regatas     
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019  

(Valores expressos em milhares de Reais) 

79 

 

b) Risco de crédito 

 

O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação 

prevista em um instrumento financeiro ou contrato com o cliente. O Clube está exposto 

ao risco de crédito em atividades operacionais que decorre de caixa e equivalentes de 

caixa e instituições financeiras, bem como de exposições de contas a receber (nota 4), 

contas a receber nas transferências por cessão de direitos econômicos (nota 5). 

 

O risco de crédito relacionado no contas a receber (nota 4), contas a receber nas 

transferências por cessão de direitos econômicos (nota 5) é considerado mínimo, tendo 

em vista a natureza dos devedores conforme divulgado nas respectivas notas 

explicativas, cujo valor demonstra inexistência de perdas incorridas com esses 

devedores e/ou atrasos no pagamento. 

 

c) Risco de liquidez 

 

Risco de liquidez é o risco de o Clube encontrar dificuldades em cumprir com as 

obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 

pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem do Clube na 

administração de liquidez é de assegurar que o Clube sempre tenha 

caixa suficiente para cumprir com suas obrigações para atender às necessidades 

operacionais, sem causar perdas inaceitáveis ou de prejudicar a reputação do Clube.  

 

O Clube monitora também o nível esperado de entradas por fluxos de caixa sobre contas 

a receber de terceiros recebíveis junto com as saídas esperadas por contas a pagar com 

fornecedores e outras obrigações. 

 

A seguir, tabela contendo a previsão de fluxo de pagamento dos passivos financeiros: 

 

Um ano
Entre dois e 

três anos

Entre quatro 

e cinco anos

A partir de 

cinco anos

Em 31 de dezembro de 2020

Empréstimos e financiamentos 32.308 13.618 7.995 36.537

Fornecedores e outras obrigações 74.897 47.495 23.200 36

Obrigações tributárias e tributos parcelados 108.793 49.250 48.204 187.980

Exigibilidade com Federações/Confederações 9.650 - - -

Credores por participação e negociação de atletas e imagem 24.836 4.722 177 -

250.484 115.085 79.576 224.553  
 

 

 



Botafogo de Futebol e Regatas     
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019  

(Valores expressos em milhares de Reais) 

80 

 

Um ano
Entre dois e 

três anos

Entre quatro 

e cinco anos

A partir de 

cinco anos

Em 31 de dezembro de 2019

Empréstimos e financiamentos 51.536 19.754 13.932 40.014

Fornecedores e outras obrigações 62.286 45.329 22.140 22.320

Obrigações tributárias e tributos parcelados 71.728 41.114 39.292 206.241

Exigibilidade com Federações/Confederações 10.626 - - -

Credores por participação e negociação de atletas e imagem 45.287 853 - -

241.463 107.050 75.364 268.575  
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30 Divulgação adicional do resultado por atividade 

 

Apresentação do resultado operacional, para atendimento às diretrizes pela ITG 2003 (R1), conforme segue: 

 

 

Profissional Amador Feminino
Sócio 

Torcedor

Centro 

Treinamento

Aquáticos e 

terrestres
Remo Estádio Clube 2020

Receita operacional líquida 151.339

Custos e despesas operacionais (111.510)  (6.373)   (1.232)  (1.200)  (1.100)        (2.078)     (1.848) (1.402) (138.729) (265.472) 

Salários, encargos e benefícios (58.857)     (4.609)    (942)      (160)      (197)            (1.716)      (1.524)  (1.391)  (5.924)      (75.320)    

Materiais (616)          (57)         (20)        - (215)            (25)           (42)       - (128)         (1.103)      

Gerais e administrativas (24.526)     (1.068)    (107)      (657)      (108)            (330)         (159)     (4)         (2.709)      (29.668)    

Serviços profissionais (6.978)       (543)       (140)      (383)      (580)            (7)             (123)     (7)         (2.687)      (11.448)    

Uso de Imagem de atleta (6.570)       - - - - - - - - (6.570)      

Entidades esportivas (2.504)       (15)         (19)        - - - - - - (2.538)      

Competições e amistosos (2.396)       (81)         (4)          - - - - - - (2.481)      

Amortizações de atletas (9.063)       - - - - - - - - (9.063)      

Depreciação e amortização - - - - - - - - (524)         (524)         

Provisão de contigências - - - - - - - - (122.787)  (122.787)  

Resultado de Equivalência Patrimonial - - - - - - - - (3.432)      (3.432)      

Outras despesas (538)         (538)         

Resultado financeiro líquido (24.898)    

Déficit do Exercício (139.031) 

Futebol Esportes Olímpicos Social

142.469 673 8.197
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Profissional Amador Feminino
Sócio 

Torcedor

Centro 

Treinamento

Aquáticos e 

terrestres
Remo Estádio Clube 2019

Receita operacional líquida 191.337

Custos e despesas operacionais (101.373)  (10.012) (671)     (2.223)  (2.139)        (7.136)     (2.322) (1.605) (50.171)   (177.652) 

Salários, encargos e benefícios (63.706)     (3.455)    (172)      (299)      (237)            (4.717)      (1.829)  (1.588)  (6.784)      (82.787)    

Materiais (922)          (41)         (24)        (1)         (24)             (60)           (60)       - (171)         (1.303)      

Gerais e administrativas (7.196)       (6.068)    (347)      (1.123)   (1.372)         (1.911)      (343)     (17)       (3.117)      (21.494)    

Serviços profissionais (8.861)       (348)       (90)        (800)      (506)            (448)         (90)       - (2.997)      (14.140)    

Uso de Imagem de atleta (6.429)       - - - - - - - (6.429)      

Entidades esportivas (2.789)       (50)         (26)        - - - - - (2.865)      

Competições e amistosos (4.743)       (50)         (12)        - - - - - (4.805)      

Amortizações de atletas (6.727)       - - - - - - - (6.727)      

Depreciação e amortização - - - - - - - (547)         (547)         

Provisão para contigências - - - - - - - (35.159)    (35.159)    

Resultado de Equivalência Patrimonial - - - - - - - (1.396)      (1.396)      

Resultado financeiro líquido (35.598)    

Déficit do Exercício (21.913)   

174.823 15.079 1.435

Futebol Esportes Olímpicos Social
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31 Cobertura de Seguros  

 

As coberturas de seguros vigentes em 31 de dezembro de 2020, são contratadas junto 

a seguradoras nacionais idôneas. Foram contratadas com a Tokio Marine Seguradora de 

seguro de acidentes pessoais coletivos dos atletas que compõem o grupo de atletas 

profissionais e amador, conforme estabelecido no Art. 45 da Lei 9.615/98 e alterações 

posteriores. O capital contratado é de R$ 10.669 (dez milhões e seiscentos e sessenta 

e nove mil reais). 

 

32 Eventos subsequentes 
 
a) Cessão de direitos federativos e econômicos 
 
O Botafogo realizou em 19 de janeiro de 2021 a cessão definitiva dos direitos 

federativos e econômicos do atleta João Paulo Mior para o Major League Soccer LLC 

(Seattle Sounders Football Club) no Estados Unidos. As partes acordaram a 

transferência no valor de USD 1.000 (um milhão de dólares norte-americanos), 

convertidos em reais no dia da operação o valor de R$ 5.250 (cinco milhões e duzentos 

e cinquenta mil reais). Sendo que 40% dos direitos econômicos deduzidos dos custos da 

operação, o valor de R$ 1.883 (um milhão e oitocentos e oitenta e três reais) 

aproximadamente, correspondente ao Santa Cruz Futebol Clube.   

 

O Botafogo realizou em 11 de fevereiro de 2021 a cessão definitiva dos direitos 

federativos e econômicos do atleta Pedro Raul Garay da Silva para o Hitachi Kashiwa 

Reysol CO.,LTD. no Japão. As partes acordaram a transferência no valor de USD 2.090 

(dois milhões e noventa mil dólares norte-americanos), convertidos em reais no dia da 

operação o valor de R$ 11.161 (onze milhões cento e sessenta um mil reais). Sendo que 

30% dos direitos econômicos deduzidos dos custos da operação, o valor de R$ 2.723 

(dois milhões e setecentos e vinte três mil reais) aproximadamente, corresponde ao 

Vitória Sport Clube – Futebol, SAD em Portugal. 

 

O Botafogo realizou em 12 de março de 2021 a cessão definitiva dos direitos federativos 

e econômicos do atleta Caio Alexandre Sousa e Silva para o Major League Soccer LLC 

(Vancouver Whitecaps FC) no Estados Unidos. As partes acordaram a transferência no 

valor de USD 2.375 (dois milhões trezentos e setenta e cinco mil de dólares norte-

americanos), convertidos em reais no dia da operação o valor de R$ 13.117 (treze 

milhões e cento e dezessete mil reais). Sendo que 20% dos direitos econômicos 

deduzidos dos custos da operação, o valor de R$ 2.352 (dois milhões e trezentos e 

cinquenta e dois mil reais) aproximadamente, correspondente ao bônus do atleta Caio 

Alexandre Souza e Silva.   
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b) Serviços de intermediação (Agentes) 

 

Pelos serviços de intermediação da transferência do atleta João Paulo Mior no dia 19 

de janeiro de 2021, o Botafogo remunerará a empresa Jmidfield Intermediação de 

Negócios e Gestão Esportiva Ltda., o valor liquido equivalente em reais a USD 67 

(sessenta e sete mil dólares norte-americanos). Sendo 6,70% sobre o valor recebido 

que é de R$ 350 (trezentos e cinquenta mil reais), aproximadamente. 

 

Pelos serviços de intermediação da transferência do atleta João Paulo Mior no dia 19 

de janeiro de 2021, o Botafogo remunerará a empresa Champion Barra Sport e 

Marketing EIRELI, o valor liquido equivalente em reais a USD 33 (trinta e três mil 

dólares norte-americanos). Sendo 3,30% sobre o valor recebido que é de R$ 173 (cento 

e setenta e três mil reais), aproximadamente. 

 

Pelos serviços de intermediação da transferência do atleta Pedro Raul Garay da Silva 

no dia 11 de fevereiro de 2021, o Botafogo remunerará a empresa MMB Sports e 

Participações Ltda., o valor liquido equivalente em reais a USD 175 (cento e setenta e 

cinco mil dólares norte-americanos). Sendo 8,37% sobre o valor recebido que é de R$ 

930 (novecentos e trinta mil reais), aproximadamente. 

 

Pelos serviços de intermediação da transferência do atleta Pedro Raul Garay da Silva 

no dia 11 de fevereiro de 2021, o Botafogo remunerará a empresa Brio Pro 

Intermediação Esportiva Ltda., o valor líquido equivalente em reais a USD 209 

(duzentos e nove mil dólares norte-americanos). Sendo 10% sobre o valor recebido que 

é de R$ 1.112 (um milhão cento e doze mil reais), aproximadamente. 

 

Pelos serviços de intermediação da transferência do atleta Caio Alexandre Sousa e Silva 

no dia 12 de março de 2021, o Botafogo remunerará a empresa M13 Eventos, gestão de 

Carreiras, Administração, Compra e Venda de Bens Próprios EIRELI, o valor líquido 

equivalente em reais a USD 237 (duzentos e trinta e sete mil dólares norte-americanos) 

sendo 10% sobre o valor recebido que é de R$ 1.307 (um milhão trezentos e sete mil 

reais), aproximadamente. 

 

c) PROFUT 

 

O Botafogo foi excluído de parte do parcelamento do PROFUT Previdenciário, sendo 

mantido: parcelamento da RFB e PGFN dos outros débitos, PROFUT FGTS e PROFUT 

BACEN, conforme relatório da autoridade fiscal, em 18 de março de 2021. A exclusão 

ocorreu no âmbito da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional.  
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Conforme nota explicativa nº 19, o Clube impetrou um mandado de segurança nº 

0139798-45.2016.4.02.5101, os consultores jurídicos do Clube. Em 30 de abril de 2021 

os consultores jurídicos do clube ingressaram com a petição visando garantir a decisão 

proferida pelo Desembargador Federal, Vice-Presidente do TRF2.  
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