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PRÓLOGO

A Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) é uma entidade desportiva sem fins
lucrativos, que tem por finalidade a prática profissional de futsal e a inclusão social de crianças,
adolescentes por intermédio do esporte. Para fomentar essa atividade, desenvolve projetos
esportivos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério da Cidadania, Secretaria
Especial do Esporte, denominados, “Geração ACBF - Qualificação das Categorias de Base - Ano
I”, que está na sua 1.ª edição, beneficiando cerca de 40 atletas de forma direta e centenas de
pessoas de forma indireta.

Com mais de 44 anos de existência e contribuição para o futsal nacional, encontramos
algumas dificuldades para promover a modalidade no que tange a formação de atletas com boas
condições e práticas de desenvolvimento. Nesse sentido é que os recursos incentivados
auxiliarão a dar uma melhor condição para conseguirmos trabalhar na formação com muito mais
qualidade. A cada ano, repleto de conquistas e glórias, que se construiu a marca e a história da
Associação Carlos Barbosa de Futsal.

O presente Relatório pretende apresentar a prestação de contas de forma clara. Dividimos
em duas partes: Receitas e Despesas. Nele também constam considerações finais da ACBF.



Receitas
As principais receitas da Associação Carlos Barbosa de Futsal são oriundas de

patrocinadores, representando 89% do montante total. Os 11% restantes do orçamento foram
advindos através de receitas operacionais, onde as principais contas são as receitas com o
quadro social e com a bilheteria.

O quadro de receitas pode ser assim apresentado:1

● Patrocínios: 89,06% (4.700)
● Quadro Social: 3,09% (163)
● Bilheteria: 2,28% (120)
● Outras receitas: 5,57% (298)

1 Em milhares



Despesas
A ACBF teve suas principais despesas no ano de 2020 pagas com recursos oriundos

principalmente dos patrocínios. Os principais pagamentos consistem nos salários e encargos dos
nossos colaboradores, apresentando o seguinte cenário:2

● Custos da Atividade Operacional 50,47% (2.663)
● Despesas Gerais Administrativas 33,14% (1.749)
● Outras Despesas: 16,39% (865)

2 Em milhares



Considerações Finais
A ACBF, como a maioria dos clubes de futsal, possui limitações financeiras, sendo essa a

maior dificuldade existente. Para podermos dar aos atletas das categorias de base uma melhor
condição de trabalho e uma formação mais adequada é que desenvolvemos os projetos
incentivados do Governo Federal, tornando-se ferramenta fundamental nesse processo. Tivemos
uma grande diminuição das receitas oriundas das atividades no ginásio, principalmente as que
envolviam os nossos torcedores. A causa principal dessa diminuição ocorreu por força do
impedimento da participação presencial do público nos eventos e atividades esportivas
organizadas por nós. O reflexo disso ocorreu também nas vendas de materiais esportivos e
produtos que estampam a nossa marca. A prestação de contas dos recursos utilizados pela ACBF
é apreciada pelo Conselho Fiscal e aprovada pela Assembleia Geral, tendo todas as prestações
de contas até o momento, aprovadas sem ressalvas.


