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Transparência 

 
 Analisamos os balanços da CBF e de 21 das 27 Federações de Futebol que disponibilizaram 

suas informações nos próprios Sites ou no Site da CBF, ainda referentes ao ano de 2011, devido à 
grande dificuldade para se obter as informações. 

O nível de transparência é baixíssimo na maioria dos casos, boa parte delas dos balanços 
inadequados para uma avaliação consistente, tanto pelo baixo nível de abertura das contas, quanto 
pela falta de relatórios de auditoria.  

 

Vejam abaixo os principais comentários sobre a transparência dos Balanços das Federações e da 
CBF; 

 

o No Site da CBF os Balanços das Federações Estaduais estão em local de fácil acesso, pórém 
não foi possível localizar o próprio balanço da CBF em seu Site, o que nos obrigou a busca-
lo através de outras fontes; 

o A maioria absoluta das Federações Estaduais não disponibiliza os Balanços em seus próprios 
sites;  

o Não foi possível obter os balanços das Federações das seguintes UFs: Amapá, Distrito 
Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Roraima. Porém, não é possível 
afirmar se as Federações realmente deixaram de publicar os Balanços, já que elas não são 
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obrigadas a disponibiliza-los em nenhum site, bastando a publicação em jornal, mesmo que 
de pequena circulação. É uma clara falha da legislação; 

o Não disponibilizaram balanços auditados as seguintes UFs: Acre, Alagoas, Espírito Santo, 
Goiás, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe; 

o A Federação do Amazonas divulgou apenas a conta de Resultados, sem o restante do 
Balanço; 

o A Federação Mineira apresenta o Balanço de 2010 em seu link no site da CBF que deveria 
disponibilizar o balanço de 2011. No próprio Site da Federação Mineira não foi possível 
encontrar o balanço de 2011; 

o No link para o Balanço da Federação do Distrito Federal aparece o Balanço da Federação 
Cearense; 

o O Balanço da Federação Potiguar só apresenta as contas do Passivo; 

o 5 federações apresentaram balanços auditados, mas com ressalvas: Bahia, Maranhão, 
Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro;  

o Pelo lado positivo, 7 federações e a própria CBF apresentaram balanços auditados e sem 
ressalvas: Tocantins, São Paulo, Santa Catarina, Paraíba, Pará, Mato Grosso do Sul e Ceará; 

o Nossas consultas foram feitas entre os dias 13 e 15 de fevereiro. 

 

A seguir os detalhes do nível de transparência de cada federação: 
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Federação Auditoria Ressalvas Link balanço

Acre Balanço não auditado - http://imagens.cbf.com.br/201210/1176236392.pdf

Alagoas Balanço não auditado - http://imagens.cbf.com.br/201210/900698967.pdf

Amapá Balanço não disponível - -

Amazonas
Não informou o Balanço, 

apenas a conta de Resultados
- http://imagens.cbf.com.br/201210/753746289.pdf

Bahia
Audicont Auditores e 

Consultores

Conforme mencionado nas Notas Explicativas nº 8 e 10, 
a Entidade possui demandas judiciais associadas a 

diversos processos cíveis, trabalhistas e tributários para 
os quais vêm apresentando defesas e recursos judiciais 
cabíveis. Contudo, muitos destes, particularmente os 
mais relevantes, ainda não apresentam uma definição 
clara quanto ao seu desfecho. A Administração, baseada 
nas informações de seus assessores jurídicos, somente 

constituiu provisão para parte dos processos trabalhistas, 
no montante de R$ 28.000

http://imagens.cbf.com.br/201210/215625946.pdf

Ceará Ativos Contadores S/C Ltda Sem ressalvas http://imagens.cbf.com.br/201210/1547176759.pdf

Distrito Federal Balanço não disponível -

Espírito Santo Balanço não auditado Balanço não auditado http://imagens.cbf.com.br/201210/1090609143.pdf

Goiás Balanço não auditado Balanço não auditado http://imagens.cbf.com.br/201210/566911161.pdf

Maranhão Auditor não informado

O balancete da entidadedatado de 31 de dezembro de 
2011 apresentou divergências relevantes no quetange à 

veracidade das informações ali constantes: foram 
detectadas aquisições novas 

para o imobilizado sem os devidos procedimentos de 
“baixa” do imobilizado substituído, ficando este com 
saldos remanescentes ainda do exercício de 2010, 

embora a maioria dos móveis e 
utensílios e equipamentos da entidade tenham sido 

doados.

http://imagens.cbf.com.br/201210/2046217481.pdf

Mato Grosso do Sul Olímpio Teixeira Auditores Sem ressalvas http://imagens.cbf.com.br/201210/414469303.pdf

Minas Gerais
Balanço informado refere-se a 

2010
- http://imagens.cbf.com.br/201210/1513257447.pdf
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Federação Auditoria Ressalvas Link balanço
Pará

Tadeu Manoel Rodrigues de 
Araújo

Sem ressalvas http://imagens.cbf.com.br/201210/165991390.pdf

Paraíba João Gouveia Neto Sem ressalvas http://imagens.cbf.com.br/201210/1088649342.pdf

Paraná Russell Bedford Brasil

1) Conforme descrito na nota 6, a Federação não 
consegue demonstrar o confronto das obrigações com as 

penhoras judiciais registradas na rubrica Depósitos 
Judiciais, não havendo a confirmação contábil dos 

valores efetivamente já penhorados no montante de R$ 
4.841.973,60; 2) Adicionalmente, conforme descrito na 

nota 14, a Federação optou por agrupar valores 
pendentes de confirmações contábeis, correspondentes a 
saldos de responsabilidade da administração anterior, 

numa conta de Processo Judicial, atualmente no 
montante de R$ 2.375.218,62 sem, contudo, conseguir 
demonstrar que estes ativos sejam realizáveis ou que os 

passivos sejam exigíveis; 3) Consta registrado no 
imobilizado da Federação o montante de R$ 

9.516.342,27 a título de edificações, correspondendo às 
construções do Estádio Pinheirão, conforme descrito na 
nota 8. Embora existam indícios de que esses custos 

registrados são superiores aos seus valores de 
recuperação, o que determinaria a constituição de 

provisão para redução ao valor recuperável, 

http://imagens.cbf.com.br/201210/1624740100.pdf

nos termos da exigência contida no pronunciamento 
técnico CPC 01 Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 
a Federação não formalizou uma nova avaliação dessas 
edificações para que fosse possível conhecer o efetivo 
valor recuperável desse ativo, o prazo de vida útil 
remanescente e consequentemente os ajustes 
necessários nas demonstrações financeiras.

Pernambuco
Ferreira & Associados auditores 

independentes

A Federação não possui controle patrimonial que permita 
identificar os bens do imobilizado, por característica, ano 
de aquisição, valor original, adições ou baixas e taxas de 

depreciação.

http://www.fpf-pe.com.br/fpf-novo/wp-
content/uploads/2012/05/balanco_fpf-pe_11.pdf
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Federação Auditoria Ressalvas Link balanço
Piauí Balanço não auditado Balanço não auditado http://imagens.cbf.com.br/201210/1772762299.pdf

Rio de Janeiro
Activa Assessoria e 

Contabilidade

1) Os Bens que compõe o ativo imobilizado estão 
demonstrados pelos seus valores históricos, 

complementados com a reavaliação dos imóveis, com 
base em laudo técnico de avaliação concluído em 
novembro de 2011; 2) As depreciações ddo ativo 

imobilizado, como nos anos anteriores, não vem sendo 
apropriadas; 3) Os saldos das contas correspondentes a 
impostos e contribuições sociais de exercícios pendentes 
de pagamento até a data do balanço, estão apresentados 

sem os ajustes dos encargos sobre o atraso. A 
administração optou pelo parcelamento na Lei 

11.941/2009, que foram consolidados os débitos com a 
Receita Federal e previdenciários, estando apresentados 

em notas explicativas.

http://imagens.cbf.com.br/201210/1554515485.pdf

Rio Grande do Norte José Gomes Barbosa Neto Só publicou o passivo. Sem ressalvas http://imagens.cbf.com.br/201210/1092944560.pdf

Rio Grande do Sul Balanço não auditado - http://imagens.cbf.com.br/201210/920222766.pdf

Rondônia Balanço não auditado - http://imagens.cbf.com.br/201210/1297846481.pdf

Roraima Balanço não disponível - -

Santa Catarina Jorge Luiz Ribeiro Sem ressalvas http://imagens.cbf.com.br/201210/1511913718.pdf

São Paulo
Senso Auditores 
Independentes

Sem ressalvas http://imagens.cbf.com.br/201210/1278498890.pdf

Sergipe Balanço não auditado - http://imagens.cbf.com.br/201210/1912371958.pdf

Tocantins Reinaldo Pires Auditoria Sem ressalvas http://imagens.cbf.com.br/201210/1573766690.pdf

CBF P S Contax e Associados Sem ressalvas -
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Este relatório foi elaborado pela Pluri Consultoria e é distribuído com a finalidade única de prestar 

informações ao mercado em geral. A Pluri Consultoria não se responsabiliza por quaisquer prejuízos de 
 quaisquer natureza por perdas diretas ou indiretas derivadas do uso das informações constantes do 

mencionado relatório de seu conteúdo. 
 

Pluri SPORT BUSINESS 

A experiência da PLURI em INTELIGÊNCIA DE MERCADO e GESTÃO, aplicada em projetos de consultoria para o 

mercado esportivo, abrangendo empresas patrocinadoras, investidores, clubes, entidades e atletas. 

Pluri Marketing Esportivo, Pluri Pesquisas Esportivas, Pluri Gestão Esportiva, Pluri Sport Manager, 
Pluri Palestras. 
 

Saiba +: http://www.pluriconsultoria.com.br/sport.php 

Conheça a Pluri Consultoria 
PESQUISA, ANÁLISE, CENÁRIOS E TENDÊNCIAS, estes são os nossos PILARES. 

Somos uma empresa que busca resultados CONCRETOS para seus clientes a partir da união das áreas de 

ECONOMIA, GESTÃO e MARKETING.  

Nosso foco está voltado para um melhor entendimento dos mercados que propicie a maximização de 

RESULTADOS, por isso podemos ajudar DECISIVAMENTE nossos clientes. 

O Esporte levado a Sério 
 


