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Resumo 

Atualmente, a importância dos ativos intangíveis tem cada vez mais relevo, uma vez que 

podem representar uma vantagem competitiva para as sociedades e organizações. Este 

tipo de ativos levanta algumas questões contabilísticas relacionadas com o 

reconhecimento e mensuração. Especificamente, no que respeita ao mundo do futebol, os 

ativos intangíveis assumem também uma enorme importância, dado que os direitos 

desportivos são considerados intangíveis e são o principal ativo das SD, constituindo o 

nosso objeto de estudo.  

É do conhecimento geral que o futebol é visto cada vez mais como um negócio. Exemplo 

disso são as transações destes direitos por montantes avultados a que assistimos 

frequentemente. Na maioria dessas transações o montante transacionado não está em 

conformidade com o montante contabilístico registado, verificando-se uma diferença 

entre a quantia escriturada e o valor de mercado do principal ativo das SD.  

Tendo em consideração este contexto, este estudo tem como objetivos: averiguar se a 

mensuração a custo histórico dos direitos desportivos sobre os jogadores de futebol traduz 

a imagem verdadeira e apropriada sobre o ativo mais importante das SD; e identificar 

uma metodologia que permita divulgar o valor de mercado do direito desportivo nas 

demonstrações financeiras. Para o efeito foi utilizada uma metodologia qualitativa, 

assente na análise documental e em entrevistas efetuadas junto de SD e de outros agentes 

com conhecimentos na valorização de jogadores.  

Do estudo efetuado concluímos: i) o custo histórico não apresenta de forma verdadeira e 

apropriada o principal ativo das SD; e ii) a inclusão no anexo ao relatório e contas de 

forma a divulgar o valor de mercado do direito desportivo dos jogadores poderia ser a 

solução.  

 

Palavras-chave: Ativos intangíveis, IAS 38, jogadores de futebol, direitos desportivos, 

justo valor, custo histórico   
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Abstract 

Nowadays, the importance of intangible assets is increasingly important, as they can 

represent a competitive advantage for societies and organizations. This type of asset 

brings up some accounting issues related to recognition and measurement. Specifically, 

as far as the world of football is concerned, intangible assets are also of great importance 

given that sporting rights, which are our object of study, are considered intangible and are 

the main asset of sports societies. 

It is acquainted that football is increasingly viewed as a business. An example of this is 

the transactions of large amounts that often occur on public arena. In most of these 

transactions the realized amount does not match the registered accounting amount, with 

a difference between the carrying amount and the market value of the principal asset of 

sports societies.  

In this context, the objectives of this study are: investigate whether the measurement at 

historical cost of sports rights on soccer players translates the true and proper image on 

the most important asset of sports societies; and identify a methodology that allows 

disclosing the market value of sports rights in the financial statements. For this purpose, 

a qualitative methodology was used, based on documentary analysis and on interviews 

with sports societies and other agents with knowledge on valuing players. 

In summary, we concluded: i) historical cost does not represent the main asset of sport 

societies in a true and appropriate way; and (ii) the solution can be the inclusion in annex 

to financial statements in order to disclose the market value of the players' sporting right. 

Key-Words: Intangible assets, ISA 38, football players, sporting rights, fair value, 

historical cost  
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Capítulo 1 – Introdução 

Neste capítulo introdutório será feito o enquadramento do tema e fundamentada a sua 

pertinência e relevância. Adicionalmente, serão apresentadas as questões de partida e os 

objetivos de investigação. Por último, será feita uma exposição sumária da estrutura da 

dissertação. 

1.1 – Introdução 

Paulatinamente tem-se assistido à constante alteração das estruturas desportivas. No 

passado estas estruturas estavam preparadas de forma amadora para a prática desportiva. 

No entanto, atualmente, assistimos a sociedades voltadas para a gestão não só da 

competição propriamente dita, como do negócio que envolve o futebol profissional. 

No ano de 2013 foi publicado em Diário da República o diploma que estabelece o atual 

regime jurídico das sociedades desportivas a que ficam sujeitos os clubes que pretendem 

participar em competições desportivas profissionais. O decreto-lei 10/2013, de 25 de 

janeiro, impõe que a participação em competições desportivas profissionais se concretize 

sob a forma jurídica societária. Com esta nova legislação, as entidades desportivas de 

natureza associativa podem optar entre a constituição de uma Sociedade Anónima 

Desportiva (SAD) ou de uma Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas – doravante 

designaremos estas sociedades por Sociedades Desportivas (SD).  

Dando cumprimento ao disposto na lei 1/90, de 13 de janeiro (outrora a Lei de Bases do 

Sistema Desportivo), foi criado o decreto-lei 146/95, de 21 de junho, que regulamentou, 

pela primeira vez no nosso país, uma estrutura societária para as entidades desportivas. 

As SD surgiram como resposta aos conflitos emergentes da massificação e 

mercantilização do desporto e respetivos efeitos colaterais (Candeias, 2000). A indústria 

do futebol transformou-se, nos últimos anos, num negócio financeiro, dando origem a um 

enorme mercado e atraindo cada vez mais investidores de todo o mundo. Nas SD o 

principal ativo é o direito desportivo detido sobre os jogadores profissionais, conforme 

corroborado por Cruz (2011). De forma simplista, pode-se afirmar que este estudo se 

debruça sobre estes “jogadores profissionais“. 
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A criação das SD veio exigir maior responsabilidade na gestão dos clubes desportivos 

que participam em competições profissionais. No entanto, a sua criação veio 

simultaneamente levantar outros problemas que até então não tinham sido ponderados, 

como por exemplo ao nível do valor para efeitos contabilísticos dos direitos desportivos 

sobre os jogadores.  

Os jogadores de futebol são um elemento fundamental, conforme indica Constantino 

(2006), não só pelas suas competências desportivas que colocam ao serviço das suas 

equipas, mas também pelos direitos desportivos a si associados serem suscetíveis de 

incorporarem as demonstrações financeiras das SD – como ativo intangível no Balanço. 

Atualmente muitos países, e por conseguinte as organizações aí residentes, começam a 

adotar as normas contabilísticas harmonizadas, com a aplicação das IFRS (International 

Financial Reporting Standards). No fundo, o foco e o objetivo é que a informação seja 

facilmente divulgada e apresentada de forma comparável, a fim de ajudar potenciais 

investidores no processo de tomada de decisão (IASB, 2012). 

As normas internacionais de relato financeiro (em inglês: IFRS) são um conjunto de 

normas de contabilidade internacionais publicadas e revistas pelo International 

Accounting Standards Board (IASB). As IFRS foram adotadas pelos países da União 

Europeia pelo regulamento (CE) n° 1725/2003 da Comissão Europeia, de 21 de setembro 

de 2003 (atualizado pelo Regulamento (CE) n.º 301/2013) com o objetivo de harmonizar 

as demonstrações financeiras consolidadas publicadas pelas empresas abertas europeias. 

Especificamente, a IAS 38 – Ativos Intangíveis – estabelece os princípios associados ao 

tratamento contabilístico dos ativos intangíveis. De acordo com a IAS 38, os ativos 

intangíveis são ativos não monetários sem substância física e devem ser identificáveis. 

Para um item intangível ser identificável, este terá de ser separado e decorrente de um 

direito contratual ou de outros direitos legais. No entanto, só deve ser reconhecido se 

desse item for esperado que gere benefícios económicos futuros (BEF) e se o seu custo 

puder ser mensurado de forma fiável (IASB, 2012).  

Os jogadores de futebol possuem um contrato com a SD, pelo que é expectável que 

venham a gerar benefícios económicos para essa entidade, dado o vínculo ser por um 

certo período de tempo. Desta forma, conforme vários autores destacaram, o direito 
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desportivo sobre o jogador constitui um recurso económico (Morrow, 1997; Moreno 

Rojas e Serrano Domínguez, 2001; Ordóñez Solana, 2001; Constantino, 2006; Cruz, 

2006; Cunha, 2009). Adicionalmente, é esperado que os jogadores prestem um serviço, 

que se reflete na participação em jogos de futebol, sendo a assinatura do contrato entre o 

jogador e a SD uma etapa necessária para que esse serviço possa ocorrer (Morrow, 1997). 

A principal diferença entre jogadores de futebol e colaboradores de empresas comuns é 

que, relativamente aos primeiros, os seus direitos desportivos são adquiridos, 

normalmente, com o pagamento de uma compensação monetária. Esta situação leva a que 

o custo possa ser medido de forma fiável. Face ao exposto sumariamente, em regra, os 

jogadores – ou melhor, os direitos desportivos associados aos seus serviços – podem ser 

definidos como ativos intangíveis, de acordo com a IAS 38 (Bengtsson, 2014).  

A Union of European Football Associations (UEFA), no âmbito do regulamento do fair-

play financeiro, considerou a informação financeira como uma variável a ter em 

consideração. Assim, este organismo exige que as SD sigam regras específicas na 

elaboração dos relatórios financeiros (artigo 47, página 25, UEFA, 2012), nomeadamente 

do Balanço. De acordo com o organismo que regula o futebol europeu, os ativos 

intangíveis devem ser divulgados separadamente, por exemplo, goodwill, direitos 

desportivos e outros intangíveis. A variação dos ativos intangíveis deve ser divulgada, 

sendo que deve ser apresentado o valor bruto e as amortizações acumuladas para o início 

e para o fim de cada exercício económico. Essa movimentação deve ter em conta 

aquisições, alienações, amortizações e diminuições durante o período resultante das 

perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas na Demonstração dos Resultados 

do período (se houver). Segundo este organismo, os relatórios financeiros devem seguir 

a legislação local do país respetivo ou as normas internacionais de relato financeiro 

(UEFA, 2012).  

As SD podem escolher se devem ou não capitalizar o direito desportivo relacionado com 

o jogador, desde que utilizem uma prática permitida com o que é preconizado no respetivo 

padrão de contabilidade nacional. Se forem capitalizados, existem requisitos mínimos 

estabelecidos pela UEFA (2012): 
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1. O valor depreciável dos direitos desportivos de determinado jogador deve ser alocado 

durante a sua vida útil, ou seja, a duração do contrato. 

2. Apenas os custos diretos relacionados à aquisição dos direitos podem ser 

capitalizados. Por conseguinte, os custos dos jogadores formados localmente não 

podem ser capitalizados. 

3. A amortização deve começar quando o direito é adquirido e terminar no momento em 

que este esse direito desportivo deixa de pertencer a determinada SD (por exemplo, 

por força de uma alienação).  

4. Todos os valores direitos capitalizados devem ser revistos individualmente, a cada 

ano. Se o montante for inferior ao indicado no Balanço, ele deve ser ajustado para o 

valor recuperável. 

Ao efetuar a capitalização dos direitos desportivos sobre o jogador, a UEFA exige que a 

SD crie uma tabela de identificação de jogador, que é denominada como ficha cadastro 

do jogador, onde são incluídos determinados dados pessoais e contabilísticos do jogador 

e do respetivo direito (UEFA, 2012). 

Dado o exposto, é de salientar que os direitos relativos aos jogadores provenientes da 

formação, dado que não são adquiridos através de uma compensação financeira, não 

podem ser capitalizados no Balanço, por não cumprirem todos os critérios para ser um 

ativo intangível. Neste caso, não é possível medir com fiabilidade o seu valor de 

aquisição, que resulta do custo de formação. Segundo a UEFA, apenas os custos diretos 

da aquisição dos direitos desportivos sobre os jogadores podem ser capitalizados, sendo 

que devem ser amortizados durante a sua vida útil (duração do contrato). O 

incumprimento destas regras pode levar a uma multa ou castigo da UEFA, originando um 

possível afastamento das competições organizadas por esta entidade, tais como a Liga 

dos Campeões ou a Liga Europa (UEFA, 2012).  

1.2 – Principais questões de partida 

De acordo com o IASB (2012), o objetivo das demonstrações financeiras é fornecer 

informações financeiras sobre a entidade, que sejam úteis para os atuais e futuros 

investidores e credores em potenciais tomadas de decisão sobre o fornecimento de 

recursos para a entidade. Para que a informação seja útil, deverá ser apresentada de uma 
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maneira verdadeira e fiável (IASB, 2012). Assim, a informação contabilística sobre os 

direitos desportivos é parte relevante do Balanço de uma SD. No atual modelo 

contabilístico aceite, os direitos desportivos sobre os jogadores de futebol profissional 

são reconhecidos como ativo intangível, mensurados ao custo de aquisição, deduzido das 

respetivas depreciações e imparidades acumuladas 

Nos últimos anos, tem-se observado que existem entidades independentes e externas às 

SD que avaliam os valores de mercado dos jogadores, sendo muitas vezes esse montante, 

bastante diferente do custo histórico. Esse valor é calculado para cada jogador, tendo em 

conta o seu rendimento desportivo e a sua margem de progressão (Transfermarkt, 2017). 

O desfasamento que se verifica entre a quantia escriturada e o valor de mercado do 

principal ativo das SD justifica a realização desta investigação. Por conseguinte, 

considera-se relevante estudar a problemática da mensuração nesta área específica, de 

modo a que as demonstrações financeiras deste tipo de entidades possam transmitir aos 

seus utilizadores uma imagem verdadeira e apropriada dos ativos das SD. 

Face ao exposto, as seguintes perguntas constituem o ponto de partida para esta 

dissertação: 

1. A mensuração dos direitos desportivos sobre os jogadores de futebol a custo histórico 

traduz a imagem verdadeira e apropriada sobre o principal ativo das SD? 

2. De que forma a mensuração do direito desportivo dos jogadores a valores de mercado 

pode ser divulgado nas demonstrações financeiras das SD? 

1.3 – Objetivo 

Tendo por base as duas questões formuladas, foram definidos dois objetivos para esta 

investigação: 

a) Averiguar se a mensuração a custo histórico dos direitos desportivos sobre os 

jogadores de futebol traduz a imagem verdadeira e apropriada sobre o ativo mais 

importante das SD; 

b) Identificar uma metodologia que permita divulgar o valor de mercado do direito 

desportivo nas demonstrações financeiras. 



 

15 
 

1.4 – Estrutura  

Com o objetivo de explorar o tema em causa na investigação, no capítulo seguinte será 

abordada a problemática dos ativos intangíveis no sistema contabilístico atual, centrando 

o âmbito nas SD de futebol relativamente ao direito desportivo. Ainda no próximo 

capítulo será efetuada a revisão da literatura e evidenciadas as conclusões de alguns 

estudos sobre a temática da mensuração deste tipo de ativos das SD. No Capítulo 3 será 

abordada a metodologia que utilizada ao longo do estudo. Posteriormente, no Capítulo 4, 

será apresentada a análise de resultados perante as entrevistas efetuadas sobre a 

mensuração destes direitos junto de SD e de outros agentes com conhecimentos na 

valorização de jogadores. Por fim, serão apresentadas as conclusões deste trabalho e 

indicadas algumas pistas para futuras investigações. 
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Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

Neste capítulo é abordada a problemática da mensuração de um tipo específico de 

intangíveis das SD – os direitos desportivos relacionados com os jogadores – 

enquadrando no normativo contabilístico atual, evidenciando a opinião de alguns autores 

sobre os critérios de mensuração estabelecidos e expondo propostas apresentadas para 

solucionar as dificuldades resultantes do modelo de mensuração existente.  

2.1 – A problemática dos intangíveis no sistema contabilístico atual  

Os ativos intangíveis representam um elemento importante no desempenho económico e 

financeiro das empresas (Lev e Zarowin, 1999; Cañibano Calvo et al., 1999; Bandeira, 

2010; Cruz, 2011). Atualmente, o valor real das empresas não é somente o que se encontra 

reconhecido na contabilidade, através do seu Balanço (Domeneghetti e Meir, 2009). 

Aliás, o processo de avaliação de uma empresa tem na determinação do seu valor um dos 

seus maiores problemas (Bandeira, 2010).  

Como principal consequência da globalização, a economia está em constante 

transformação e tem sido influenciada sobretudo no conhecimento. Os investimentos 

financeiros visam elevar a marca e, nesse sentido, os recursos humanos são fundamentais 

face ao crescente aumento da importância e valor na composição do património das 

empresas. Nessas situações, surge a dúvida na forma de como as empresas devem 

expressar contabilisticamente os seus ativos intangíveis (Egginton, 1990; Cañibano Calvo 

et al., 1999).  

Conforme é indicado por Rodrigues (2011), os intangíveis são cada vez mais uma fonte 

de vantagens competitivas, sendo alguns exemplos disso, uma boa carteira de clientes, 

patentes, capital intelectual de excelência e uma marca reconhecida. Para a referida autora 

(2011:480), “o valor desses ativos advém, no essencial, da sua exclusividade, [...] dado 

que a característica distintiva de cada um desses ativos é a sua singularidade”, isto é, os 

intangíveis terão de ser, na sua essência, específicos das entidades que os detêm.  

Neste seguimento, a avaliação da totalidade dos intangíveis é hoje um dos principais 

problemas da contabilidade. Para Bandeira (2010) o grande problema decorre da enorme 

dificuldade em avaliar e identificar individualmente esses elementos e do grau de 
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subjetividade relacionado a essa identificação e avaliação. Dada a complexidade deste 

tema, têm sido geradas algumas investigações, em que tanto as metodologias utilizadas 

como os objetivos são diferentes de estudo para estudo. Gomes, Serra e Ferreira (2006) 

entendem que essa diversidade reflete o interesse da comunidade académica pela 

problemática da divulgação, da mensuração e do reconhecimento dos ativos intangíveis 

nas demonstrações financeiras. 

A IAS 38, através do §9, exemplifica alguns elementos passíveis de serem incorporados 

nos ativos intangíveis: os softwares de computadores, copyrights, listas e fidelidade de 

clientes, filmes, licenças de pesca, patentes, direitos de comercialização e de hipotecas, 

quotas de importação e de mercado, franchises, e ainda relacionamentos com terceiros, 

nomeadamente fornecedores e clientes. No entanto, de acordo com Sousa, Rua e Quesado 

(2017), nem todos estes recursos podem ser reconhecidos contabilisticamente como 

ativos intangíveis nas demonstrações financeiras. Um ativo intangível deve apresentar as 

seguintes caraterísticas: 

• Estar sujeito a uma identificação específica e a um reconhecido descritor, que garanta 

a sua propriedade única; 

• Possuir existência e proteção legal; 

• Associar-se ao direito legal de propriedade privada, devendo a mesma ser legalmente 

transferível e podendo, por isso, ser judicialmente reclamada; 

• Existir uma evidência ou manifestação tangível da sua existência; 

Eckstein (2004), citado em Cunha (2009), procurou analisar algumas questões sobre 

intangíveis na contabilidade, atendendo às normas dos Estados Unidos, do Reino Unido 

e à Estrutura Conceptual presente no International Accounting Standards Committee. O 

referido autor diz que a Securities and Exchange Comission tem vindo a juntar esforços 

para agilizar o acesso à informação financeira, de forma a valorizar os investidores. Com 

o objetivo de comparar as diferentes regras contabilísticas internacionais, o autor 

evidenciou que melhores práticas na mensuração e reporte de informação de ativos 

intangíveis facilitam a harmonização, originando, em última instância, ganhos de 

qualidade na relevância e fiabilidade da informação divulgada. 
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2.2 – Os intangíveis nas sociedades desportivas  

Para Hernández (2006), os direitos desportivos sobre os jogadores de futebol, os direitos 

de imagem e os direitos de transmissão dos jogos, são alguns exemplos de ativos 

intangíveis existentes na indústria do futebol. Adicionalmente o mesmo autor defende 

que os jogadores de futebol são a principal fonte de receita para as SD, ressalvando, 

porém, que os direitos desportivos sobre os jogadores nem sempre estão devidamente 

refletidos nas demonstrações financeiras. 

Conforme nos indica o autor Cooper (2013), o património mais importante de um clube 

de futebol é o seu capital humano (os jogadores e as suas habilidades de futebol), refletido 

pelos benefícios económicos gerados pela competição nas mais prestigiadas competições.  

As SD que participam nas competições profissionais de futebol requerem, para gerar o 

espetáculo que envolve a realização dos eventos desportivos, de uma força de trabalho 

muito específica: os jogadores (Ordóñez Solana, 2001). O direito desportivo sobre o 

jogador profissional é, sem dúvida, o ativo mais relevante neste tipo de entidades (Moreno 

Rojas e Serrano Domínguez, 2005). 

Devido ao aumento das compensações pagas nas transferências, a quantia escriturada dos 

direitos desportivos sobre os jogadores de futebol, representam uma parte significativa 

do Balanço de uma SD. Como resultado, o tratamento contabilístico dos registos dos 

direitos desportivos dos jogadores afetará a situação financeira geral, gerando diferentes 

condições para atrair novos investidores e recorrendo, nomeadamente, a empréstimos 

bancários (Morrow, 2003).  

A relevância que os recursos humanos – jogadores – assumem, levam-nos a questionar: 

Como deve a empresa avaliar os seus ativos intangíveis? Ou mais especificamente: Como 

mensurar os recursos humanos nas Empresas? São perguntas que levantam muitas 

dúvidas e para as quais existem diversas opiniões. 

De acordo com Vilardell, Gutierrez, Lopez, Calafell e Miquela (1999), existem dois 

motivos para a inclusão dos recursos humanos na contabilidade, ou seja o seu 

reconhecimento como ativo:  
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1) As pessoas são consideradas valiosas para a empresa enquanto realizam serviços 

quantificáveis.  

2) O valor de um funcionário depende de como ele é empregado, o que significa que o 

seu estilo pode definir o valor do recurso humano. 

Segundo Robinson (1969), as pessoas não podem ser transacionadas, pelo que a principal 

diferença entre o investimento em capital humano e o investimento em imóveis reside 

nesse pressuposto. No entanto, os jogadores de futebol não podem ser considerados 

funcionários regulares e são a exceção que confirma a regra, dado que existe um sistema 

de transferências de direitos desportivos dos jogadores de futebol, em que tais direitos 

podem ser comprados ou vendidos (Miller, 1993, citado em Morrow, 1997).  

Ao nível do normativo contabilístico, a IAS 38 estabelece que um ativo intangível é um 

ativo não monetário, identificável e sem substância física (IASB, 2012). Segundo esta 

norma, um ativo não monetário é o ativo além do dinheiro e dos ativos a receber numa 

quantia de dinheiro fixa ou determinável. Ainda de acordo com este normativo, um ativo 

é identificável quando é separável, isto é, desde que possa ser separado da entidade e 

vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou em conjunto 

com outro contrato, ativo ou passivo relacionado, ou que é um ativo que resulta de um 

contrato ou de outro direito legal, independentemente de os direitos poderem ou não ser 

transferidos ou separados da entidade ou de outros direitos ou obrigações (IASB, 2012; 

Constantino, 2006; Cunha, 2009; Bandeira, 2010; Cruz, 2011). 

O contrato celebrado entre o jogador de futebol e a SD é um ativo não monetário, porque 

se está perante um direito que resulta de um contrato que garante à entidade receber um 

serviço. Este item também é identificável, existindo separabilidade do ativo, porque o 

contrato pode ser transacionado. Face ao objeto em questão, pode-se dizer que não tem 

substância física. Assim, o direito desportivo sobre um jogador profissional preenche o 

conceito de ativo intangível (Moreno Rojas e Serrano Domínguez, 2001; Ordóñez Solana, 

2001; Roberto, 2003; Constantino, 2006; Cunha, 2009; e Cruz, 2011). 

Tendo em conta o conceito de ativo, de acordo com a Estrutura Conceptual, "é um recurso 

controlado pela empresa como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera 

que fluam para a empresa benefícios económicos futuros" (IASB, 2012). Para além de 
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satisfazer o conceito de ativo intangível é necessário que o item se enquadre no conceito 

de ativo. Assim, é necessário que haja controlo de um recurso, um acontecimento passado 

e expectativa de geração de BEF.  

Os direitos desportivos podem ser adquiridos a terceiros ou resultar da formação do 

jogador pelas SD. A expectativa é que esses direitos gerem BEF para a SD. Michie e 

Verma (1999) referem que os jogadores são adquiridos para trazer benefícios, e esses, de 

acordo com os mesmos autores são o sucesso desportivo da SD. Segundo alguns autores 

(Ordóñez Solana, 2001; Moreno Rojas e Serrano Domínguez, 2001; Constantino, 2006; 

Cunha, 2009; Cruz, 2011), o direito desportivo sobre o jogador profissional cumpre com 

os requisitos do conceito de ativo: recurso controlado – através do contrato celebrado 

entre o jogador e a SD; resulta de acontecimentos passados – transação ou transações para 

obter o direito; do qual se espera que fluam BEF para as SD – aumento dos fluxos pelo 

desempenho desportivo e pela alienação dos direitos.  

2.3 - Enquadramento e caracterização do direito desportivo como ativo 

Inicialmente será efetuada uma análise entre a diferença de jogador profissional e de 

jogador amador. De seguida, será descrito o conceito de direito desportivo sobre o jogador 

profissional e, por fim, destacado o seu enquadramento no conceito de ativo. 

2.3.1 – Jogador profissional e jogador amador 

Os futebolistas participantes em competições de futebol federado são amadores ou 

profissionais. No nosso país, Em Portugal, existem competições de futebol organizadas 

Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

(LPFP), e também pelas várias Associações Distritais de Futebol. As equipas que 

pertencem às competições organizadas pela LPFP, só podem ter no seu plantel jogadores 

de futebol profissionais, podendo, no entanto, inscrever futebolistas com contratos de 

formação, que são considerados jogadores não profissionais (Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade, 1999: artigo 57.º; Cruz 2011). 

De acordo com o estabelecido na alínea b) do artigo 2.º do Regime Jurídico do Contrato 

de Trabalho Desportivo, e de acordo com Cruz (2011), praticante desportivo profissional 

é “aquele que, através de contrato de trabalho desportivo e após a necessária formação 
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técnico-profissional, pratica uma modalidade desportiva como profissão exclusiva ou 

principal, auferindo por via dela uma retribuição” (Assembleia da República, 1998). Para 

a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) é futebolista profissional o 

“jogador que possui um contrato escrito com um clube e que é pago para além das 

despesas em que efetivamente incorre pela sua atividade futebolística” (FIFA, 2010: 

artigo 2.º, n.º 2). O Regulamento do Estatuto, da Inscrição e Transferência de Jogadores 

da FPF (2015: artigo 4.º, n.º 2) refere que o jogador profissional de futebol apenas pode 

exercer a respetiva atividade desportiva através do contrato de trabalho desportivo. 

Segundo o artigo 19.º do Contrato Coletivo de Trabalho dos Jogadores Profissionais de 

Futebol, “ao futebolista profissional é vedado o desempenho de qualquer outra atividade 

desportiva no período da duração do contrato, salvo convenção expressa em contrário”, 

bem como “o exercício pelo futebolista profissional de qualquer atividade laboral ou 

empresarial incompatível com a prática da atividade a que está vinculado pelo contrato 

de trabalho desportivo, exceto se o contrário for convencionado neste contrato ou se 

expressamente autorizada tal prática pelo clube” (Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade, 1999; Cruz, 2011). 

A definição de futebolista amador estabelecida pela FIFA (2010) é feita apenas em termos 

residuais. No entanto, o citado regulamento da FPF (2015), no n.º 3 do artigo 4.º, define 

futebolista amador como “aquele cujo vínculo a um clube não resulta de um contrato de 

trabalho subordinado, não auferindo qualquer retribuição, sem prejuízo do direito a 

receber uma compensação pelas despesas efetivamente incorridas no exercício da 

atividade a favor de um clube”. 

Conforme salientaram os autores Alves (2008) e Cruz (2011), caso o jogador amador não 

assine um contrato de trabalho desportivo, a relação laboral entre SD e jogador é nula por 

falta de forma, pelo que em caso de litígio o jogador não poderá reclamar da SD uma 

indemnização por falta de cumprimento do contrato, podendo apenas exigir os salários 

devidos até à data em que prestou serviço, por força do regime específico do contrato de 

trabalho previsto no n.º 1 do artigo 122.º do Código de Trabalho (Assembleia da 

Republica, 2009). No caso dos jogadores profissionais, de acordo com o n.º 1 do artigo 

48.º da Convenção Coletiva de Trabalho, se ocorrer uma rescisão do contrato com justa 
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causa, este tem direito a receber os salários devidos até ao termo do contrato (Ministério 

do Trabalho e da Solidariedade, 1999). 

2.3.2 – Direito desportivo e direito económico sobre o jogador profissional 

Convém referir que os direitos desportivos e os direitos económicos dos jogadores são 

dois conceitos diferentes, embora relacionados.  

Os direitos desportivos, segundo a AT (2011), são:  

“(…) os direitos que emergem na esfera de um Clube/Sociedade Anónima 
Desportiva (SAD) resultante da celebração de um contrato de trabalho desportivo 
com um jogador e que permite a esse Clube/SAD inscrevê-lo numa federação 
desportiva ou numa liga profissional, para o poder utilizar nas competições em que 
participa”.  

Autores como, por exemplo, Cruz (2006:59) define o direito desportivo como “o que 

confere a dada organização os serviços de determinado jogador com o qual tenha 

celebrado um contrato. Quando uma organização detém o direito desportivo sobre um 

jogador, resulta que o direito de utilização desse mesmo jogador é pertença da mesma”. 

Para Nadal (2008:43), em Espanha, a definição de direito desportivo é “aquele que nasce 

de um acordo entre uma entidade desportiva e um desportista e que faculta à primeira a 

inscrição do segundo numa competição em nome e representação da dita entidade” 

(tradução nossa). Filho (2008:36) sublinha que os direitos desportivos “decorrem do 

registo do contrato de trabalho desportivo atleta/clube na organização que tutela a 

modalidade correspondente gerando um vínculo desportivo”. 

Alinhado com Cruz (2011), convém referir que as SD não detêm os direitos desportivos 

sobre os jogadores profissionais para comercialização, mas sim para que esta possa 

usufruir da prestação do serviço do jogador (das suas habilidades), durante determinado 

período de tempo, de forma a alcançar os objetivos a que se propôs. Segundo o autor, a 

comercialização do referido direito não constitui uma finalidade presente no objeto social 

da SD, assistindo-se, todavia, e com frequência, à alienação do mesmo, mas como forma 

de financiamento. A transmissão de tal direito desportivo pode, também, proporcionar à 

SD a obtenção de mais-valias contabilísticas e, consequentemente, melhorar os seus 

resultados económicos. 
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Dado que essa transmissão confere à SD o controlo sobre o jogador, e uma vez que não é 

expectável a alienação desse direito no futuro próximo (1 ano), deve esse direito 

desportivo ser considerado como ativo não corrente, de acordo com o IASB (2012).  

Conforme indicado por Cruz (2011), o que se pretende contabilizar não é o jogador em 

si, mas antes o valor do direito que a SD tem em usufruir os seus serviços e dos quais se 

espera que fluam BEF. O que realmente é transacionado são os referidos direitos 

desportivos, não as pessoas. Sendo o valor do direito desportivo sobre o jogador 

profissional o objeto de contabilização podemos afirmar que o mesmo cumpre a definição 

de ativo intangível do § 8 da IAS 38: “ativo não monetário identificável sem substância 

física” (IASB, 2012). O direito desportivo é um ativo não monetário, que goza da 

característica da intangibilidade, ou seja, em conformidade com Cravo (1990) e Cruz 

(2011) “carecem de existência física, não significando com isso que os mesmos não 

possam estar representados por títulos, registados em organismos públicos, ou a sua 

origem resultar, de forma expressa, da própria lei”. Para além do já referido, os §s 8 a 14 

da IAS 38 estabelecem os seguintes requisitos para a satisfação do conceito de ativo 

intangível: “identificabilidade, controlo sobre um recurso e existência de benefícios 

económicos futuros” (IASB, 2012). Para ser considerado um intangível o ativo para além 

de preencher os requisitos necessários para ser ativo, terá de ser identificável (exceção ao 

goodwill).  

Continuado a decifrar a IAS 38, segundo o § 12, o ativo terá de ser identificável quando 

for separável, isto é, “capaz de ser separado ou dividido da entidade e vendido, 

transferido, licenciado, alugado ou trocado, seja individualmente ou em conjunto com um 

contrato, ativo ou passivo relacionado”, ou ainda quando “resultar de direitos contratuais 

ou de outros direitos legais, quer esses direitos sejam transferíveis quer sejam separáveis 

da entidade ou de outros direitos e obrigações” (IASB, 2012). O direito desportivo sobre 

o jogador é um ativo identificável e é separável, visto que frequentemente se assiste à sua 

transação individualizada, seja a título definitivo, seja de forma temporária (Cruz, 2011). 

Os jogadores de futebol devem ser inscritos na federação, tendo por base o contrato 

celebrado entre o jogador e a SD, de modo a evitar que os jogadores prestem serviços em 

mais do que uma sociedade, em simultâneo. Deste modo, cada jogador só poderá, em 

regra, estar inscrito pela SD detentora dos seus direitos desportivos (Alonso, 2004; e 
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Silva, 2015). Consideramos que este é, também, um facto essencial as SD outorgantes 

restringirem para si os BEF dos serviços prestados por determinado jogador.  

Relativamente aos direitos económicos podem ser definidos como o: “(…) direito à 

compensação exigida por um Clube ou SAD que detém um contrato de trabalho 

desportivo com um jogador, para que prescinda desse jogador em favor de outro 

Clube/SAD, permitindo assim a sua transferência para essa outra entidade desportiva com 

a qual vai ser celebrado um novo contrato de trabalho desportivo” (AT, 2011).  

No mundo atual, é considerado normal, as SD negociarem a totalidade ou parcialmente 

os direitos económicos dos jogadores com uma terceira entidade. A cedência dos direitos 

económicos a uma terceira entidade não significa obrigatoriamente a transferência dos 

direitos desportivos (“federativos”) dos jogadores. A venda parcial ou total dos direitos 

económicos dos jogadores de futebol poderá realizar-se pelo interesse das partes em 

partilhar os riscos ou benefícios de uma futura venda (AT 2011; Silva 2015) 

Quer isto dizer, nas situações em que a percentagem do direito económico detida for 

inferior a 100% significa que apesar de a sociedade deter totalmente o direito de inscrição 

desportiva, celebrou com entidade terceira um contrato de associação de interesses 

económicos que consubstancia uma parceria de investimento, resultando na partilha 

proporcional dos resultados inerentes às transações daqueles direitos (Benfica SAD, 2016). 

Conforme podemos ler no Relatório e Contas 2015/2016 da Benfica SAD é referido que:  

“Existem situações em que a percentagem dos direitos económicos detidos pela 
Benfica SAD é inferior a 100%, apesar de deter na totalidade os direitos de inscrição 
desportiva. Estas situações pode significar que: A Benfica SAD no momento da 
aquisição do direito desportivo do jogador, adquiriu apenas uma parte dos direitos 
económicos. Caso adquira no futuro percentagens adicionais dos direitos 
económicos, esses montantes são acrescidos à rubrica de ativos intangíveis – plantel 
de futebol; e A Benfica SAD celebrou com terceiros um contrato de partilha 
proporcional dos resultados inerentes à transação futura desses direitos, ou seja, um 
contrato de associação de interesses económicos que consubstancia uma parceria 
de investimento resultando na partilha proporcional dos resultados inerentes às 
transações daqueles direitos. Nestes casos, os ganhos gerados pela cedência destes 
direitos são reconhecidos em resultados em função do período de trabalho 
desportivo que os jogadores mantêm com a Benfica SAD. Estas situações 
consubstanciam a celebração com terceiros de contratos de partilha proporcional 
dos resultados inerentes à transação futura destes direitos.” (Benfica SAD, 2016: 
98-99). 
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2.3.3 – Formas de adquirir os direitos desportivos sobre os jogadores 

Existem diferentes formas das SD adquirirem os direitos desportivos sobre os jogadores 

de futebol: cedência temporária ou empréstimo; transferência definitiva entre SD; 

aquisição com pagamento da cláusula de rescisão; aquisição de jogador em formação; 

aquisição de jogador livre; e manutenção dos jogadores da formação interna (Hernández, 

2006; Cruz, 2011). 

O Regulamento sobre o Estatuto e Transferência dos Jogadores (RETJ), organismo FIFA, 

regula as transferências internacionais dos direitos desportivos dos jogadores de futebol. 

Ao nível interno, as transferências realizadas, são regulamentadas pelas federações 

nacionais, mas com algumas limitações impostas pela FIFA (Auletta, 2014). 

2.3.3.1 – Cedência temporária ou empréstimo 

Em conformidade com o estipulado no artigo 19.º da lei 28/98, de 26 de junho, “na 

vigência do contrato de trabalho desportiva é permitida, havendo acordo entre as partes, 

a cedência do praticante desportivo a outra entidade empregadora desportiva”.  

De realçar ainda que a cedência temporária do jogador poderá ser efetuada pelas partes 

de duas formas: (i) - cedência temporária a título gratuito significa que a SD que recebe 

o jogador a título de empréstimo não tem a responsabilidade de pagar as remunerações 

ao jogador e qualquer tipo de contra prestação à SD cedente, e ainda (ii) - cedência 

temporária a título oneroso, a SD que recebe o jogador por empréstimo tem para si a 

responsabilidade de pagar total ou parcialmente as remunerações do jogador ou qualquer 

tipo de contraprestação à SD cedente (AT 2011). 

A FPF regulamenta a matéria no artigo 13.º do RECITJ, enquanto a UEFA não apresenta 

regulamentos especiais sobre este tema. Relativamente à FIFA, à luz do artigo 10.º do 

RETJF, prevê a cedência temporária do jogador: “Um jogador profissional de futebol 

pode ser emprestado a outro clube com base num acordo escrito entre ele e os clubes em 

questão (…)” (tradução nossa). No referido artigo são estabelecidos os princípios e regras 

que devem regular o “empréstimo” do jogador nomeadamente: a permissão geral da 

cedência e a obrigatoriedade de celebração por escrito; o estabelecimento de um período 
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mínimo de duração do “empréstimo”; a proibição da subcedência não autorizada; e as 

compensações por formação e solidariedade nos mesmos termos das transferências.  

No caso da SD que recebe o jogador por via do empréstimo e dado que o período de 

cedência por norma não ultrapassa uma época desportiva, em concordância com Cruz 

(2011), os direitos desportivos vinculados por via de cedência temporária não podem ser 

incluídos no ativo, pois não cumprem o requisito de longo prazo. Assim sendo os custos 

relacionados com esta cedência devem ser considerados gastos do exercício.  

Já as SD que cedem temporariamente os direitos devem manter os mesmos reconhecidos 

no seu Balanço como ativo, conforme se comprova nos excertos transcritos na tabela 1 

(Benfica 2016:98; Porto 2016:43; Sporting 2016:21). 

Tabela 1 -Tratamento contabilístico do direito desportivo cedido ou emprestado 

temporariamente a outra SD 

 

2.3.3.2 – Transferência definitiva entre sociedades desportivas 

As transferências definitivas dos jogadores de futebol entre SD são reguladas pelos 

regulamentos da respetiva federação dotada de utilidade pública desportiva, no caso de 

Portugal a FPF (lei 28/98).  

De acordo com o citado pelos autores Ribeiro e Nogueira (2007:221), a transferência 

definitiva dos direitos desportivos de um jogador de futebol consiste “na transferência do 

SD Tratamento Contabilístico

Benfica (2016)

“Nas situações em que a Benfica SAD tem jogadores cedidos temporariamente a clubes terceiros, estes permanecem 
registados como ativos intangíveis – plantel de futebol, mantendo-se o critério de amortização desses gastos pelo número de 
anos de contrato de trabalho desportivo. O valor líquido desse direito está sujeito às mesmas políticas de imparidade que os 
restantes ativos”

Porto (2016)

“Os encargos com a aquisição dos direitos de inscrição desportiva de jogadores cuja utilização desportiva é cedida 
temporariamente pela Sociedade a clubes terceiros mantêm-se registados na rubrica “Ativos intangíveis - Valor do plantel” e 
continuam a ser amortizados de acordo com o número de anos em que se vencem aqueles direitos, conforme o contrato de 
trabalho desportivo, na medida em que se considera a valorização potencial do “passe” do jogador enquanto jogador que 
actua por outro clube, no âmbito da acima referida cedência temporária. Caso se estime uma perda no valor de realização 
(“perda de imparidade”) de “jogadores emprestados” até ao término do respetivo período do contrato, nomeadamente nas 
situações em que o jogador se encontra emprestado no último ano do contrato de trabalho, é registado o correspondente 
efeito na demonstração dos resultados do exercício, na rubrica “Amortizações e perdas por imparidade com passes de 
jogadores”.” 

Sporting (2016)

"Nas situações em que o Grupo Sporting tem jogadores cedidos temporariamente a outras entidades, estes jogadores fazem 
parte do valor do plantel, desde que não se verifique uma venda efetiva dos mesmos. Deste modo, os gastos incorridos com a 
aquisição dos passes de atletas que se encontrem cedidos temporariamente a clubes terceiros, permanecem registados como 
activos intangíveis no Balanço Consolidado do Grupo Sporting, mantendo-se o critério de amortização desses custos pelo 
número de anos de contrato de trabalho desportivo. O valor líquido dos passes de atletas está sujeito às mesmas políticas de 
imparidade que os restantes ativos, pelo que as eventuais perdas estimadas, conforme referido anteriormente, são 
reconhecidas em resultados do exercício."



 

27 
 

jogador para um outro clube, com o acordo de todas as partes intervenientes no negócio, 

incluindo o consentimento do jogador de futebol que se pretende transferir”. A 

transferência é acordada entre a SD vendedora e a SD compradora, mediante o pagamento 

de um determinado valor monetário designado por preço de transferência, a ser pago pelo 

comprador. A transferência é efetiva a partir do momento em que o jogador celebra um 

contrato profissional com a nova SD, deixando assim de vigorar o anterior contrato 

profissional (Morrow, 1997; Hernández, 2006; Contantino, 2006; Ribeiro e Nogueira, 

2007; Filho, 2008; Nadal, 2008; Cruz, 2011, Silva, 2015). 

No entanto convém realçar, nem sempre é necessário existir acordo entre as SD, no 

entanto é necessário a existência de uma cláusula rescisão. No ponto seguinte iremos 

abordar este tema. 

Conforme realça Cruz (2011:126), no caso de existir uma contratação do direito 

desportivo em final de contrato se existir a obrigatoriedade de o clube antecedente receber 

uma compensação por formação, esse montante corresponde ao preço de compra. 

De realçar ainda o que diz no § 27 da IAS 38 sobre o montante de aquisição: “o custo de 

um ativo compreende o seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os 

impostos de compras não reembolsáveis, após dedução dos descontos comerciais e 

abatimentos; e qualquer custo diretamente atribuível de preparação do ativo para o seu 

uso pretendido” (IASB, 2012). 

Na tabela 2 exportamos, diretamente dos relatórios e contas das três principais SD 

nacionais, as politicas definidas para estas situações (Benfica 2016:98; Porto 2016:43; 

Sporting 2016:21). 
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Tabela 2 - Componentes dos gastos de aquisição do direito desportivo através da 

aquisição onerosa por meios monetários 

 

2.3.3.3 – Aquisição com pagamento da cláusula de rescisão 

De forma a salvaguardar os seus interesses, e defenderem-se da aquisição hostil por parte 

de terceiros dos direitos desportivos sobre os jogadores por um preço de transferência 

inferior ao pretendido, as SD optam não raras vezes, por contratos desportivos 

profissionais onde incluem uma cláusula contratual que fixa um determinado preço de 

transferência, denominada por “cláusula de rescisão” (Hernández, 2006). 

De acordo com o site do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF, 2017), 

“A cláusula de rescisão é utilizada para “blindar” e estabilizar a relação laboral 

desportiva. Este mecanismo contratual fixa um montante que o jogador terá de liquidar 

no caso de denúncia do contrato de trabalho, geralmente associada à transferência para 

outro clube”. 

Ribeiro e Nogueira (2007:221) referem que nem sempre é necessário existir acordo entre 

as SD, no entanto é necessário a existência de uma cláusula rescisão para que uma 

transferência possa ser consumada, assim como o acordo entre o jogador e a SD que o 

pretende contratar: “Podem também, sem acordo, existir transferências de jogadores entre 

Sociedades, desde que seja paga a cláusula de rescisão. Neste sentido, o a Sociedade a 

quem foi pago o valor da cláusula, e celebra um novo com quem pagou a mesma” (Ribeiro 

e Nogueira, 2007). 

 

 

SD Componente dos gastos de aquisição

Benfica (2016)

O gasto de aquisição inclui as importâncias despendidas a favor da entidade transmitente, os encargos com serviços de 
intermediários, os encargos com direitos de imagem dos atletas (quando o pagamento não está dependente do cumprimento 
do contrato de trabalho desportivo do jogador) e os prémios de assinatura pagos aos atletas, assim como os efeitos da 
atualização financeira, tendo em consideração os planos de pagamento estipulados.

Porto (2016)

O saldo da rubrica “Ativo intangíveis - Valor do plantel” inclui os custos associados à aquisição dos direitos de inscrição 
desportiva dos jogadores (“passes”) incluindo encargos com serviços de intermediação, bem como os encargos com o 
prémio de assinatura do contrato de trabalho desportivo pago aos jogadores, nos termos da Lei nº 103/97 de 13 de 
setembro.

Sporting (2016)

Compreende os custos incorridos com a aquisição dos direitos desportivos dos jogadores profissionais de futebol (Valor do 
Plantel), e demais despesas relacionadas, tais como comissões de intermediação e prémios de assinatura, líquidos de 
amortizações acumuladas e de perdas por imparidade. Desta forma, o custo de aquisição compreende as importâncias 
despendidas a favor da entidade transmitente do jogador e dos intermediários na transação.
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2.3.3.4 – Aquisição de jogador em formação 

De acordo com o artigo 38.º da lei 28/98 “a celebração, pelo praticante desportivo, do 

primeiro contrato como profissional com entidade empregadora distinta da entidade 

formadora confere a esta o direito de receber uma compensação por formação”. 

A aquisição de jogadores de futebol ainda em formação desportiva implica sempre um 

maior risco porque existe a incerteza quanto à capacidade do jogador em se afirmar numa 

equipa principal e gerar BEF para a SD (Hernández, 2006).  

2.3.3.5 – Aquisição de jogador “livre” 

Consiste na aquisição dos direitos desportivos associados a um jogador de futebol sem 

um contrato desportivo profissional a vigorar ou a seis meses de expirar. A SD que 

contrata não tem que pagar um preço de transferência, contudo, a SD que pretende 

contratar o jogador “livre” precisa de alcançar um acordo com o jogador sobre as 

condições contratuais (Moreno Rojas e Serrano Domínguez, 2003; Hernández, 2006; 

Constantino 2006; Cruz, 2011; Silva 2015). 

Conforme refere Cruz (2011), este tipo de aquisição é uma das formas utilizadas pelas 

SD de forma a contrariarem as dificuldades financeiras com as quais se deparam. Neste 

tipo de aquisição do direito desportivo não implica que exista uma transação monetária. 

(Alonso, 2004; Cruz, 2011; Pavlovic, 2014). 

Não existindo uma transação monetária, surge a problemática de como mensurar ou 

valorizar este ativo nas Demonstrações financeiras, dado que não havendo dispêndio 

monetário não existe um preço de compra definido. Na realidade, estas aquisições nem 

sempre são a “custo zero”, como são autodenominadas. Apesar de não haver o dispêndio 

monetário para a anterior SD, poderá existir necessidade de outros gastos relacionados 

com esta aquisição como o pagamento de um prémio de assinatura ao jogador ou ainda 

ao seu empresário. (Moreno Rojas e Serrano Domínguez, 2003; Hernández, 2006; 

Constantino 2006; Cruz, 2011).  

Cruz (2011:128) refere que nem sempre é claro verificar nos relatórios e contas das SD, 

o tratamento dado nestas situações, conforme o que transcrevemos de seguida:  
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“(…) Com alguma reserva, derivada da falta de divulgação de informação 
específica por muitos clubes, poder-se-á dizer que se assiste, atualmente, a um 
tratamento não consensual deste tipo de aquisição. Em alguns casos, a inexistência 
de uma transação com outro clube tem tido como consequência o não 
reconhecimento no Balanço do direito desportivo sobre o jogador adquirido”. 

No relatório e contas da Benfica SAD (2016:129) podemos verificar um exemplo da 

aquisição dos direitos relacionados com um jogador considerado em situação contratual 

livre. André Carrillo, cujos seus direitos desportivos foram contratados em final de 

contrato com o seu anterior clube, mas que houve necessidade do pagamento de alguns 

gastos de intermediação, não à SD anterior, mas sim ao próprio jogador que estava livre 

e ao seu empresário: “Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e económicos do 

atleta André Carrillo, num investimento total de 6.612 milhares de euros, que engloba os 

encargos com serviços de intermediação e o prémio de assinatura do atleta”. Neste caso 

em concreto, esse montante foi utilizado para aumentar o valor do plantel 

contabilisticamente. Na nossa opinião, este tratamento vai de encontro ao que o IAS 38 

preconiza. 

Constantino (2006) verificou que as SD portuguesas, por exemplo, utilizavam diferentes 

formas de tratamento contabilístico nestas situações. O autor concluiu que grande parte 

destas reconhecia o prémio de assinatura como gasto do período, outros como diferimento 

e uma minoria capitalizava esses dispêndios como ativo intangível. 

2.3.3.6 – Manutenção dos jogadores da formação interna 

Os jogadores formados internamente, ou seja, das camadas jovens do clube, tem como 

principal objetivo integrar no futuro plantel da equipa principal. Por um lado, Ribeiro e 

Nogueira (2007:221) defendem que os “os jogadores de futebol formados internamente 

pelas Sociedades Anónimas Desportivas são um exemplo claro de ativos intangíveis 

gerados internamente”. Por outro lado, Moreno Rojas e Serrano Domínguez (2002) 

consideram que dado que os gastos incorridos durante o processo de formação não serem 

fiavelmente mensurados não cumpre com os requisitos da definição de ativo.  

O aproveitamento dos jogadores da formação é uma forma de obter proveito ou retorno 

dos investimentos aplicados na formação e com a vantagem de obter jogadores na equipa 

que são conhecedores do projeto e da cultura do clube formador (Hernández, 2006; Cruz, 

2011).  
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Para Cruz (2011:130), relativamente ao direito desportivo relacionado com esta situação 

há dificuldade em atribuir “um custo fiável, ou seja, que represente razoavelmente os 

sacrifícios incorridos na formação do jogador.”. O mesmo autor concluiu “que o direito 

desportivo sobre o jogador desenvolvido nas “camadas jovens” ou não é reconhecido no 

Balanço ou é reconhecido por um valor que não traduz o custo de formação incorrido 

pelo clube nesse processo, mas o custo de aquisição do direito desportivo relativo a 

temporadas futuras”. 

A informação nos relatórios e contas das 3 grandes SD portugueses é escassa sobre este 

tema. No entanto transcrevemos o seguinte texto retirado da Benfica SAD (2016:40): “De 

referir que a variação ocorrida nos direitos de atletas está relacionada com o investimento 

realizado no plantel de futebol e com o valor contabilístico reduzido dos direitos de atletas 

que foram alienados neste exercício, o qual no caso dos jogadores provenientes da 

formação era nulo”. 

2.3.4 – Reconhecimento contabilístico 

Conforme exposto anteriormente, o direito desportivo sobre o jogador profissional de 

futebol satisfaz a definição de ativo intangível e consequentemente de ativo. Não obstante 

é necessário verificar se os critérios de reconhecimento destes ativos, presentes na IAS 

38, são preenchidos: probabilidade de os BEF esperados atribuíveis ao ativo fluírem para 

a SD; e o custo do direito ser mensurado com fiabilidade. 

Assim, por um lado, o processo de reconhecimento exige que o ativo possa ser 

fiavelmente mensurado, situação cumprida quando o contrato do jogador tenha ocorrido 

decorrente uma transação onerosa. No entanto, o tratamento contabilístico referente ao 

direito adquirido relacionado com jogador é diferente do relacionado com um jogador 

formado no próprio clube, dado que estes últimos não são adquiridos por meio de 

transação onerosa, mas resultam da formação interna – ativos intangíveis gerados 

internamente. Por conseguinte, os jogadores formados nos clubes, veem os direitos 

relativos aos seus serviços excluídos do Balanço, porque não cumprem o critério de 

determinação do custo fiável. (Morrow, 1997; Contantino, 2006; Hernández, 2006; 

Ribeiro e Nogueira, 2007; Cruz, 2011; Bengtsson, 2014). 
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Relativamente aos BEF, Ordóñez Solana (2001) e Cruz (2011:113) concordam que tanto 

os jogadores formados internamente como os adquiridos por meios monetários prestam o 

mesmo tipo de serviços, pelo que conforme ambos referem, possuem capacidade de gerar 

BEF, sendo que de acordo com os autores, os respetivos direitos desportivos podem ser 

transferidos para outras SD, mediante um acordo entre todas as partes envolvidas onde 

são incluídas contrapartidas financeiras.  

Todavia para Morrow (1997), o reconhecimento dos ativos intangíveis gerados 

internamente, embora apresentem dificuldades, são necessários para assegurar a 

consistência de tratamento entre as SD que, preferencialmente, os adquirem e os que os 

desenvolvem internamente. 

2.3.5 – Mensuração contabilística 

Neste subcapítulo, de forma a enquadrar, iremos abordar de forma teórica a mensuração 

inicial e mensuração subsequente, onde abordaremos também as perdas por imparidade e 

ainda as amortizações e vidas úteis, dos ativos intangíveis, em geral, e dos direitos 

desportivos, em particular. Por fim, iremos ainda abordar os critérios de mensuração 

alternativos que poderiam ser utilizados no caso dos direitos desportivos.  

2.3.5.1 – Mensuração inicial 

De acordo com o § 8 da IAS 38, “ativo” é “um recurso controlado por uma entidade como 

resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios 

económicos no futuro” (IASB, 2012). Segundo esta norma, um ativo intangível tanto 

pode ser gerado internamente como pode ser adquirido externamente, sendo que em 

ambas as situações o seu reconhecimento só deve ser possível se for fiavelmente 

mensurável, controlado pela entidade e identificável e ainda ser capaz de gerar BEF. 

(IASB, 2012) 

Nesse sentido, Brommer (2011) defende que um ativo intangível para ser reconhecido 

como tal deve cumprir todos os critérios definidos na IAS 38: BEF, recurso controlado e 

ainda identificável.  

De acordo com Roberto (2003), Rojas e Dominguez (2001), a mensuração inicial do 

direito desportivo sobre o jogador adquirido com cash/dinheiro (ou equivalente a 
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dinheiro) é feita pelo seu custo. O custo compreende o seu preço de aquisição, mais as 

despesas associadas, incluindo quaisquer impostos de compra não reembolsáveis e os 

honorários de serviços legais e de intermediários, como por exemplo os representantes 

dos jogadores. 

Para Michie e Verma (1999) existem dois métodos alternativos para a capitalização dos 

direitos sobre os jogadores de futebol: métodos baseados no custo de aquisição (custo 

histórico, custo de reposição, custo de oportunidade) e métodos baseados no valor de 

mercado (por exemplo, o valor económico dos recursos humanos). Os autores entendem 

que, para os jogadores adquiridos pelas SD, o montante pago, pela transferência é uma 

importância que pode ser considerada como o valor do jogador num determinado 

momento.  

2.3.5.2 – Mensuração subsequente ao reconhecimento inicial 

Depois da mensuração inicial, a IAS 38 define que um ativo intangível seja mensurado 

segundo o tratamento de referência – modelo do custo –, ou seja, o custo de aquisição 

menos qualquer amortização acumulada e quaisquer perdas de imparidade acumuladas, 

ou o tratamento alternativo permitido – modelo de revalorização (IASB, 2012). 

Conforme nos indicams Cañibano (2006) e Vale (2006), após o reconhecimento dos 

ativos intangíveis, uma empresa deve escolher o modelo de mensuração a ser aplicado. A 

organização tem de, conforme indicado no § anterior, optar por uma das duas políticas 

contabilísticas possíveis: modelo de custo ou o modelo de revalorização. Ainda segundo 

os mesmos autores, em conformidade com a IAS 38, no modelo de custo, o ativo após o 

reconhecimento inicial deve ser escriturado pelo seu custo menos qualquer amortização 

acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas (Cañibano, 2006; Vale, 2006). 

Segundo Vale (2006), o modelo de revalorização é permitido, mas segundo alguns 

requisitos, indicando “o ativo intangível ter que existir anteriormente e ser possível 

identificar um mercado ativo para os respetivos direitos”. Este mercado ativo, à luz da 

IAS 38, deve cumprir uma série de condições: i) sejam homogéneos os elementos 

negociados dentro do mercado; ii) possam ser encontrados compradores e vendedores 

dispostos a negociar em qualquer momento; e iii) os preços estejam disponíveis ao 

público. 



 

34 
 

O modelo de revalorização exige a determinação do justo valor com referência a um 

mercado ativo. No mundo do futebol, de acordo com Roberto (2003), não existem 

compradores e vendedores dispostos a negociar a qualquer momento, para além de que 

os preços não estão disponíveis ao público e não é possível afirmar que os jogadores 

sejam semelhantes. Portanto, não existe um mercado ativo como o que exige a IAS 38, 

pelo que apenas parece ser possível a aplicação do tratamento de referência (modelo do 

custo). 

Relembramos que existe um mercado de transferências no futebol, no entanto encontra-

se encerrado em diversos períodos da época desportiva. Nesse âmbito, Cunha (2009) 

defende que os “os preços não estão disponíveis ao público e não se pode afirmar, 

categoricamente, que os jogadores de futebol são homogéneos, pelo que apenas parece 

ser exequível a aplicação do modelo do custo.” 

Transpondo esta problemática para a mensuração inicial, a ausência de um mercado ativo 

leva à inexistência de justos valores para os direitos sobre os jogadores de futebol, pelo 

que, em nossa opinião, aumenta a dificuldade de os jogadores contratados sem pagamento 

de qualquer preço de transferência, por terem terminado os seus anteriores contratos ou 

por provirem da formação dos clubes, poderem ter os respetivos direitos desportivos 

reconhecidos no Balanço. 

Voltando à mensuração subsequente, Morrow (1997) apresenta-nos o exemplo seguinte: 

se o jogador se lesiona ou deixa de fazer parte da equipa principal, passando a jogar e a 

integrar a equipa B, isso pode presumir que o jogador perdeu valor. Nesta situação será 

necessário proceder a um teste de imparidade, de acordo com a IAS 36 – Imparidade de 

ativos. 

De acordo com o autor Gomes et al. (2005:27) o método de reavaliação consiste na 

contabilização do ativo intangível pelo seu justo valor à data da reavaliação, “menos todas 

as amortizações acumuladas subsequentes e quaisquer perdas de imparidade 

acumuladas”. Este método só deverá ser utilizado quando existe um mercado para o 

respetivo ativo intangível, que segundo os autores “com base no qual seja possível 

determinar um valor aceitável por duas pessoas, igualmente informadas, e que estejam 

dispostas a transacioná-lo”. 
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2.3.5.2.1– Perdas por imparidade 

Muitas definições já foram apresentadas para descrever uma imparidade, mas em suma 

podemos afirmar que esta consiste na perda do valor anormal dos ativos. Praticamente 

todos os ativos estão expostos, quer sejam de forma parcial ou de forma total, a perdas 

por imparidade. Esta redução do valor do ativo tem como consequência direta a redução 

tanto do resultado líquido do período como, por consequência, um efeito negativo dos 

capitais próprios da sociedade. Existem vários fatores que podem estar na origem da perda 

do valor do ativo, como por exemplo o elevado uso, a antiguidade e a obsolescência.  

De acordo com o IAS 36, a uma entidade é exigido um teste de imparidade de um ativo 

intangível com uma vida útil indefinida comparando a sua quantia recuperável com a sua 

quantia escriturada: (a) anualmente; e (b) sempre que haja uma indicação de que o ativo 

intangível pode estar com imparidade (IASB, 2012). Para os ativos intangíveis com vida 

útil limitada é solicitado um teste de imparidade condicionado, se estiverem presentes 

alguns indicadores, que determinado ativo possa estar a desvalorizar e o seu montante 

contabilístico não esteja de acordo com o seu valor recuperável. Neste caso é exigido que 

a sociedade faça uma estimativa formal da quantia recuperável associada aquele ativo 

(IAS 36). No entanto, conforme preconizado na IAS 38, face à dificuldade de apuramento 

dessa quantia recuperável de forma fiável, surge a necessidade de utilizar e recorrer à IAS 

36, onde é indicado quando uma entidade deve rever a quantia escriturada dos seus ativos, 

como deve determinar a respetiva quantia recuperável e ainda quando deve reconhecer 

ou reverter uma perda por imparidade (IASB, 2012). 

No âmbito dos direitos desportivos sobre jogadores de futebol, corroborando Cunha 

(2009), várias são as causas que podem ser considerados na origem da perda de valor. A 

título de exemplo, enumeramos algumas:  

• Rendimento de determinado jogador ser claramente inferior à expectativa gerada 

pela sua SD; 

• Fraco desempenho da SD nas competições europeias organizadas pela UEFA; 

• Lesão grave do jogador, com elevado tempo de paragem; 

• Ausência de conquistas de títulos coletivos da SD detentora do direito. 
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As entidades devem ter procedimentos de controlo, de forma a evitar que um determinado 

ativo esteja escriturado por um montante superior à sua quantia recuperável. Por quantia 

recuperável, entenda-se é o valor mais elevado entre o justo valor menos os custos de 

venda e o seu valor de uso. O justo valor é o montante que alguma entidade independente 

esteja disposta a pagar por determinado ativo. 

No mundo do futebol, podem surgir constrangimentos ao avaliar com fiabilidade os 

direitos desportivos de determinado jogador de futebol. De referir a título de exemplo, no 

caso da Porto SAD (2016) as perdas de imparidade atualmente reconhecidas referentes a 

jogadores respeitam essencialmente a atletas com os quais a sociedade rescindiu, por 

mútuo acordo, os contratos de trabalho durante o período subsequente, ou seja não houve 

uma compensação que a SD recebeu ao abdicar daquele direito desportivo. 

De acordo com a UEFA (2012: Anexo 7, pp. 62-63) “Todos os valores dos jogadores 

capitalizados devem ser revistos individualmente a cada ano pela gestão. Se o montante 

for inferior ao indicado no balanço, ele deve ser ajustado para o valor recuperável.” Por 

sua vez, a IAS 36 prevê, para além do teste anual, que deve ser revisto “sempre que 

existam evidências de que o ativo intangível pode estar com imparidade”. 

Na tabela 3 podemos verificar qual a política usada pelas três principais SD portuguesas 

ao nível das imparidades com direitos desportivos (Benfica 2016:98; Porto 2016:43; 

Sporting 2016:31): 

Tabela 3 - Politicas em termos de imparidade utilizadas pelas SD 

 

  

SD Politica utilizada

Benfica (2016)

A Benfica SAD avalia anualmente os indícios de imparidade através de uma análise da situação específica dos atletas, 
considerando indicadores qualitativos e quantitativos, tais como o desempenho desportivo, perspetivas de evolução, eventuais 
contactos com vista a uma possível transferência, duração remanescente do contrato, cedências temporárias do atleta a 
outros clubes, idade, salário, utilização e lesões.

Porto (2016)

Caso se estime uma perda no valor de realização (“perda por imparidade”) dos direitos de inscrição desportiva de jogadores, 
o correspondente efeito é registado na demonstração dos resultados do exercício, na rubrica “Amortizações e perdas por 
imparidade com passes de jogadores”. Os montantes destas perdas por imparidade correspondem ao valor líquido 
contabilístico dos direitos económicos dos jogadores, à data de 30 de junho de 2016, cujos contratos de trabalho tenham 
sido rescindidos até à data de aprovação destas demonstrações financeiras.

Sporting (2016)

A imparidade dos activos intangíveis é analisada quando existem factos ou circunstâncias que indiquem que o seu
valor líquido não é recuperável.
Conforme anteriormente referido, o Grupo efetua uma revisão periódica do seu plantel de forma a validar a
existência de perdas por imparidade.
que envolvem um conjunto de variáveis tais como cedência temporária do atleta para outros clubes, idade, não
utilização de forma continuada para os jogos, lesão, castigo, rescisão dos contratos de trabalho desportivo, entre
outras.
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2.3.5.2.2– Amortização e Vida Útil 

De acordo com a UEFA (2012: Anexo 7:62-63) a amortização deve começar quando o 

jogador é adquirido e cessar quando o jogador é vendido ou transferido para outra SD.  

De acordo com o IASB, o termo amortização é a imputação da quantia depreciável de um 

ativo intangível durante a sua vida útil. A vida útil é “o período durante o qual uma 

entidade espera que um ativo esteja disponível para uso ou como o número de unidades 

de produção ou similares que uma entidade espera obter do ativo” (IASB, 2012). 

A norma internacional entende que a entidade deve avaliar se a vida útil de um ativo 

intangível é indefinida ou se é finita e no caso de ser finita determinar a duração dessa 

vida útil. Na eventualidade de ter vida útil finita, de acordo com a IAS 38 (§ 97 a 99) 

admite-se a sua amortização sistemática durante essa vida útil, “admite-se a sua 

amortização sistemática durante essa vida útil, em função da estimativa do horizonte 

temporal de consumo de benefícios económicos do ativo”. Para ser considerada 

indefinida, a empresa deve efetuar uma análise de todas as situações relevantes do ativo 

intangível e apurar que não existe limite previsível para a duração do tempo em que esse 

ativo irá gerar influxos para a entidade. De realçar que a vida útil indefinida não significa 

que seja infinita.  

No caso dos direitos desportivos, o período de vida útil corresponde ao número de anos 

do contrato assinado entre a SD e o jogador e consequentemente é o número de anos em 

que irá ser amortizado. No entanto, deve ser referido que a norma estabelece que quando 

a vida útil de um ativo intangível resulte de um contrato ou outro direito legal: (i) não 

deve, regra geral, exceder o período do contrato, podendo ser inferior, consoante o 

período de tempo em que a entidade espera utilizar o ativo; e, (ii) deve, excecionalmente, 

exceder o período do contrato, quando este for renovável e existir evidência que suporte 

a renovação pela entidade sem um custo significativo (IASB 2012). 

Da análise aos relatórios e contas das três principais SD portuguesas, podemos constatar, 

na tabela 4, qual a política utilizada (Benfica 2016:98; Porto 2016:43; Sporting 2016:21).  
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Tabela 4 - Amortização e vida útil dos direitos desportivos 

 

2.3.5.3 – Critérios de mensuração inicial alternativos 

A adoção das normas internacionais de contabilidade na União Europeia e o seu previsível 

impacto no ordenamento contabilístico português renovaram a atualidade do debate em 

torno do conceito de justo valor e da sua eventual utilização alargada (Abreu, Magro e 

David, 2009). Nas últimas décadas temos assistido a alterações significativas ao nível da 

contabilidade, mudando da contabilização histórica de custos para promover a 

contabilização pelo valor de mercado, a fim de promover um valor atualizado do balanço 

aos investidores e outras partes interessadas (Lhaopadchan, 2010). 

A definição de justo valor, segundo o § 8 da IAS 38, indica-nos que é “a quantia pela qual 

um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas 

a isso, numa transação em que não exista relacionamento entre elas.” (IASB 2012). O 

objetivo da implementação de uma medida de justo valor é publicar o preço de um ativo 

como se fosse alvo de uma transação, ou seja, o valor que o mercado ou alguém estaria a 

pensar pagar por esse mesmo ativo. Para uma mensuração ao justo valor de um ativo 

pressupõe-se a existência de um mercado ativo, assim como as entidades devem ser 

portadores de um estudo ou opiniões de especialistas que comprovem o respetivo valor 

de mercado (IASB 2012). De referir ainda que o conceito de justo valor pode também 

reduzir o valor de um ativo através do registo das perdas por imparidade. As perdas por 

imparidade de uma situação em que o valor contabilizado seja superior ao maior dos dois 

valores seguintes: o valor de uso (estudo com os fluxos de caixa estimados atualizados ao 

valor presente) e o justo valor (IASB, 2012).  

Para Schipper (2005), um dos efeitos da utilização da contabilidade de justo valor em vez 

da contabilidade de custo histórico é o aumento da volatilidade devido a diferentes 

avaliações por participantes do mercado em diferentes momentos. Já Soderstrom e Sun 

SD Amortização e vida útil dos direitos desportivos

Benfica (2016) Os gastos de aquisição dos direitos dos jogadores profissionais de futebol são amortizados por duodécimos, seguindo o 
método da linha reta, durante o período de vigência dos seus contratos de trabalho desportivo.

Porto (2016)
Os montantes incluídos na rubrica “Ativo intangíveis - Valor do plantel” são amortizados em função da duração dos direitos 
de inscrição desportiva, os quais estão associados ao prazo dos contratos celebrados entre os jogadores e a Sociedade, de 
acordo com a Lei nº103/97 de 13 de setembro.

Sporting (2016) Os direitos desportivos dos jogadores são amortizados por duodécimos, em quotas constantes, durante o período
de vigência dos contratos, de acordo com a Lei nº 103/97, de 13 de Setembro.
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(2007) consideram que a comparabilidade das contas é uma importante razão para que 

ativos iguais ou quase iguais devam estar mensurados com referência à mesma data.  

Reforçando o referido anteriormente, e de acordo com os § 75 a 87 da IAS 38, no modelo 

de revalorização: 

“um ativo intangível deve ser escriturado por uma quantia revalorizada, que seja o 
seu justo à data da revalorização menos qualquer amortização acumulada 
subsequente e quaisquer perdas por imparidade acumuladas subsequentes. Para a 
finalidade de revalorização, o justo valor deve ser determinado com referência a um 
mercado ativo”.  

Rowbottom (2002) desenvolveu um estudo empírico, de forma a perceber quais as 

políticas contabilísticas nas SD. A amostra final compreendeu 102 clubes profissionais, 

ingleses e escoceses, através da informação recolhida de todos os relatórios e contas de 

1995. O objetivo do autor passava por perceber qual a política escolhida para o tratamento 

contabilístico dos direitos desportivos dos jogadores. Desse estudo, o autor retirou duas 

importantes conclusões: i) no caso dos gestores das SD mais lucrativas, que estavam 

abertas aos maiores investimentos, a escolha recaiu numa política convencional – 

reconhecimento do direitos desportivos como gasto; ii) no caso dos gestores das SD 

cotadas em bolsa o estudo provou que existem mais expectativas do mercado, pelo que 

entendem que o reconhecimento ao justo valor seria mais apropriado.  

Por sua vez, Michi e Verma (1999), apresentam-nos duas alternativas de forma a 

capitalizar os direitos desportivos dos jogadores de futebol: os métodos baseados no custo 

e métodos baseados no justo valor, isto é, o valor de mercado. Para os métodos de custo, 

os autores referem os custos de oportunidade, custo de reposição e ainda o custo histórico. 

Os autores consideram que nas situações em que os jogadores não tenham sido 

adquiridos, a sua contabilização poderá ser feita ao custo de reposição, estimando-se uma 

vida útil e procedendo-se à amortização durante esse período. Para suportar o método de 

valor de mercado, acrescentam que para os direitos desportivos adquiridos por uma SD, 

o montante pago pela transferência pode ser considerado como o valor de mercado do 

jogador, num determinado momento. 

Moreno Rojas (1997) apresenta um estudo relacionado com a problemática contabilística 

e fiscal dos direitos desportivos dos jogadores de futebol. Em suma, o autor tentou expor 

algumas situações que considera mais importantes, nomeadamente a noção de ativo 
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intangível, a adoção de diferentes métodos de amortização, a especificidade referente às 

trocas de jogadores, os ajustamentos por depreciação sobre os direitos desportivos e, 

ainda em determinados casos, as perdas por imparidade, exemplificando uma lesão que 

leve à impossibilidade permanente do atleta na contribuição futebolística.  

Segundo Vale (2006), o modelo de revalorização enfrenta desafios, devido 

essencialmente à questão do mercado do ativo, alertando ainda para os problemas de 

mensuração e capitalização do custo suportado com a formação de jogadores. Na sua 

opinião, no caso do modelo de revalorização deveria e poderia ser permitido, desde que 

a nível internacional fosse criado um processo homogéneo de divulgação do valor de 

mercado de um direito desportivo baseado em critérios objetivos (maturidade do contrato, 

idade do atleta, características físicas e desempenho recente). Já em relação aos jogadores 

formados localmente, entende que a mensuração poderia passar por incluir todos os 

custos com a formação, numa conta de ativos intangíveis em curso, desde que conseguisse 

separar para cada escalão da formação. 

Ordoñez Solana (2005) refere que os jogadores provenientes da formação que chegam ao 

escalão sénior deveriam ser reconhecidos no balanço das SD, pelo que entende que os 

direitos desportivos dos jogadores da formação devem ser reconhecidos na rubrica “ativo 

intangível”. A fórmula da FIFA não incorpora os reais dispêndios resultantes da formação 

de jogadores de futebol, embora estipule uma indeminização mínima a pagar ao clube 

formador no caso do jogador da formação ser vendido para outros clubes. O autor propõe 

a fórmula de cálculo da FIFA, como uma alternativa de contabilização ao custo histórico 

(Ordoñez Solana, 2005).  

Segundo o autor Cruz (2012:94), defende os direitos de formação a serem reconhecidos 

como um ativo intangível por uma “quantia igual ao custo de formação do escalão que 

pertence multiplicado pelo número de anos decorridos desde que o jogador iniciou o 

processo de formação considerando, sendo que a idade mínima é de 12 anos, de acordo 

com a FIFA”. Cruz (2012:94), no mesmo artigo reforça que os montantes “podem ser 

incrementados ano após ano, de acordo com a categoria em que o clube se integre na 

respetiva data”. Cruz refere ainda que este procedimento pode ser adotado no máximo até 

à época em que o jogador complete 21 anos de idade, limite definido pela FIFA, salvo 

quando seja evidente que o jogador terminou o processo de formação antes dessa idade”  
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Capítulo 3 – Metodologia de investigação 

A metodologia não fornece soluções, mas é o conjunto subjacente de princípios que 

determinam quais os métodos a serem usados para um caso específico (Svenning, 2003). 

Ryan, Scapens e Theobald (2002) afirmam que os investigadores devem avaliar múltiplas 

metodologias e ter a mente aberta para o que diferentes métodos podem contribuir. 

A palavra deriva da língua grega que significa conhecimento, ou teoria do conhecimento 

(Oxford Dictionary, 2010). Trata-se de uma abordagem sobre um tipo de informação que 

deve ser tratada como conhecimento aceitável, mas que pode ser diferente tendo em conta 

o tipo de estudo ou de investigação que é efetuado (Bryman, 2012). 

Para Ritchie e Lewis (2003) existem dois pontos de vista principais da pesquisa 

orientadora: interpretação e positivismo. Por um lado, a abordagem interpretativa dá o 

enfoque no impacto entre o mundo social e o investigador. Os factos são inevitáveis e são 

influenciados pelas perspetivas e valores do investigador, tornando impossível a 

realização de pesquisas objetivas (Ritchie e Lewis, 2003). Por outro lado, no positivismo, 

o investigador deve alargar a pesquisa e refletir as opiniões das ciências naturais (Blaxter, 

Hughes e Tight, 2010). A objetividade do investigador é de grande importância para 

chegar a conclusões tão próximas da "verdade" quanto possível. Adicionalmente, o 

positivismo está altamente correlacionado com a pesquisa quantitativa natural (Blaxter, 

Hughes e Tight, 2010). 

Richie e Lewis (2003) consideram que devem ser seguidas duas abordagens principais: 

dedução e indução. A abordagem indutiva procura padrões de observações do mundo e 

está mais ligada às ciências sociais e à compreensão de como os seres humanos 

interpretam o seu mundo social (Ritchie e Lewis, 2003). Devido a uma metodologia 

menos rígida, a abordagem dedutiva permite mais explicações alternativas sobre o que 

está acontecendo e uma amostra de menor dimensão geralmente é mais apropriada 

(Saunders, 2012). 

A pesquisa social pode ser conduzida através de dois projetos principais: pesquisa 

quantitativa ou pesquisa qualitativa (Saunders, 2012). Enquanto a pesquisa quantitativa 

transforma a informação em números para alcançar a validade estatística, por sua vez na 

pesquisa qualitativa a interpretação dos dados pelo investigador é o foco principal dos 
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estudos (Holme e Solvang, 1997). O foco de palavras e conteúdos na pesquisa qualitativa, 

em vez de números, é a diferença mais óbvia em comparação com as quantitativas 

(Bryman, 2012). Esta dissertação baseia-se em estratégias de pesquisa qualitativa, dado 

que o foco está no conteúdo das palavras e não em uma amostra de números.  

Este pensamento está de acordo com o preconizado por Ryan (2002). O autor afirma que 

os investigadores devem ter uma mente aberta para poder observar as diferentes 

metodologias. A abordagem indutiva foi a que considerámos mais apropriada para 

responder às questões de pesquisa devido à sua natureza não absoluta. Além disso, a 

posição interpretativa é, no nosso caso, a mais apropriada, pois o foco é fazer uma 

pesquisa no mercado específico, o futebol. O conteúdo das palavras é de grande 

importância em vez de uma amostra de números devido à natureza explicativa desta 

investigação. 

Seguidamente apresentamos as questões de partida e os objetivos do nosso trabalho, 

identificamos os métodos de recolha de dados, a amostra do estudo e o modelo de 

tratamento dos dados. 

3.1 – Questões de investigação e objetivos 

As questões de pesquisa e os objetivos traçados para esta investigação e apresentados no 

capítulo 1 podem ser relacionados conforme se apresenta na figura 1. 

Figura 1 - Questões e Objetivos da Dissertação 

 

 

 

 

 

 

 

Questões Objetivos 

A mensuração dos direitos desportivos sobre 
os jogadores de futebol a custo histórico 
traduzem a imagem verdadeira e apropriada 
sobre o principal ativo das SD? 

 

De que forma a mensuração do direito 
desportivo do jogador a valores de mercado 
pode ser divulgado nas demonstrações 
financeiras das SD? 

 

Averiguar se a mensuração a custo histórico dos 
direitos desportivos sobre os jogadores de 
futebol traduz a imagem verdadeira e apropriada 
sobre o ativo mais importante das SD. 

 

Identificar uma metodologia que permita 
divulgar o valor de mercado do direito 
desportivo nas demonstrações financeiras 
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3.2 – Recolha de dados 

Neste estudo os dados foram recolhidos primeiramente através da análise documental e, 

posteriormente, através do recurso a entrevistas.  

3.2.1 – Análise documental 

Numa investigação de cariz qualitativa recorremos numa primeira fase à análise de dados 

documentais. Segundo Quivy e Campenhoudt (2008), este método é especialmente 

adequado para a análise dos fenómenos macrossociais e para a análise das mudanças 

sociais e do desenvolvimento histórico dos fenómenos sociais. Segundo Johnson (1984), 

citado por Bell (1997), a análise de dados documentais é uma fonte de dados 

extremamente importantes. Quivy e Campenhoudt (2008) apontaram como uma das 

vantagens ser um meio útil e eficaz para recolher informação num relativo curto espaço 

de tempo. Por outro lado, uma das desvantagens é a de nem sempre ser possível aceder 

aos documentos de fonte principal, o que pode levar o investigador a lidar com 

informação algo manipulada (que não traduza a essência da versão original). No entanto, 

sempre que foi possível utilizámos dados primários, dado que a nossa metodologia 

também passou pela recolha de dados (Bryman, 2012). 

No processo de recolha de dados, as fontes retiradas da internet, principalmente relatórios 

e contas anuais derivados dos sites das respetivas SD e outras bases de dados, como 

transfermarkt.com, foram usados.  

Assim, com base no normativo (principalmente) contabilístico, nos relatórios e contas e 

em estudos anteriores elaborámos a revisão da literatura, essencialmente relacionada com 

a problemática da mensuração dos ativos intangíveis, no caso concreto dos direitos 

desportivos sobre os jogadores das SD.  

3.2.2 – Entrevista 

Numa segunda fase do estudo, com a finalidade de dar resposta às nossas questões e 

concretizar os objetivos a que nos propusemos, optámos por utilizar a entrevista. 
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De acordo com Ryan (2002), as entrevistas com pessoas com visão profissional 

proporcionaram adições valiosas usadas para aprofundar a compreensão e têm sido 

importantes para recuperar novos conhecimentos.  

Em conformidade com os autores Ketele e Roegiers (1999:22):  

"a entrevista é um método de recolha de informações que consiste em conversas 
orais, individuais ou de grupos, com várias pessoas selecionadas cuidadosamente, 
a fim de obter informações sobre factos ou representações, cujo grau de pertinência, 
validade e fiabilidade é analisado na perspetiva dos objetivos da recolha de 
informações". 

Existem dois principais tipos de entrevistas no campo da pesquisa qualitativa: entrevista 

não estruturada e entrevista semiestruturada (Bryman, 2012). A entrevista não estruturada 

aproxima-se das características de uma conversa aberta (Burgess, 1984), onde o 

investigador preparou um tópico para discussão, mas a conversa entre entrevistador e 

entrevistado decide a direção da entrevista com o objetivo de extrair as perceções do 

profissional em relação ao tema de interesse (Firmin, 2008). Uma entrevista 

semiestruturada é uma abordagem em que o entrevistador preparou uma lista de questões 

que devem ser abordadas durante a entrevista, mas a ordem não é corrigida (Ayres, 2008). 

Neste tipo de entrevista, o entrevistador acrescenta perguntas com base nas respostas do 

entrevistado na tentativa de obter informações úteis e aprofundadas sobre o tema 

discutido (Bryman, 2012). 

No entanto, esta técnica revela alguns problemas. Carvalho (2003) refere que as 

entrevistas face-to-face podem inibir o entrevistado, e consequentemente afetar as 

respostas obtidas. Para Costa (2008), o investigador deve gerir as entrevistas de forma 

aberta e flexível, não fazendo muitas perguntas nem perguntas demasiado 

particularizadas. 

No nosso estudo optámos por utilizar uma abordagem de entrevista semiestruturada e as 

perguntas foram pré-preparadas. A discussão aberta entre o entrevistador e o entrevistado 

foi a escolhida e as perguntas preparadas eram usadas como tópicos. As finalidades 

foram:  

a) Recolher a opinião sobre o modelo de mensuração atual dos direitos desportivos 

sobre os jogadores de futebol  
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b) Aferir sobre a possibilidade de se promover e desenvolver um critério de 

mensuração diferente do utilizado atualmente.  

3.2.3 – Definição da amostra 

A seleção da amostra para a entrevista foi realizada através de amostragem intencional, 

que é uma forma de amostragem subjetiva. A amostragem intencional é um método em 

que os investigadores têm as suas questões de pesquisa em mente e a amostra é definida 

de forma estratégica, com base em critérios estabelecidos pelos investigadores, e não em 

termos aleatórios (Bryman, 2012).  

Bryman (2012) indica que na amostragem intencional, o investigador está interessado na 

opinião (ou na ação, na intenção) de determinados elementos da população, ou seja, os 

elementos da população são selecionados intencionalmente pelo investigador. O 

investigador não se dirige, à “massa”, isto é, a elementos representativos da população 

geral, mas àqueles, que pela função desempenhada, cargo ocupado, prestígio social, 

exercem as funções de influenciar a opinião na comunidade.  

Este tipo de amostragem pode ser muito útil em situações em que é necessário alcançar 

rapidamente uma amostra segmentada e onde a amostragem proporcional não é a 

principal preocupação (Cole, 2017). 

Como referimos, não existe um mercado ativo que permita mensurar com fiabilidade o 

justo valor do jogador (do seu direito desportivo) – não existindo este mercado, o modelo 

de mensuração subsequente não é aplicável. No entanto, existem algumas entidades, 

como por exemplo o Transfermarkt, que faz uma avaliação ao valor de mercado de 

diversos jogadores de futebol, que muitas das vezes não coincide com a quantia 

escriturada do respetivo direito desportivo. De modo a identificarmos quais os critérios 

que são considerados na fórmula de cálculo utilizada por este tipo de empresas, que 

avaliam os valores de mercado destes direitos, e analisar a sua razoabilidade para efeitos 

contabilísticos, optámos por recolher dados e opiniões através da entrevista.  

Os critérios utilizados na determinação do valor de mercado foram diretamente 

questionados à Transfermarkt, por esta ser a empresa a que recorrem os jornais 

desportivos portugueses quando necessitam de conhecer esses valores, assim como à 

http://www.transfermarkt.pt/
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SofaScore. De realçar, que esses três jornais desportivos – A Bola, O Jogo e Record – 

foram contactados e todos eles responderam que a base que utilizam para conhecer os 

valores de mercado dos jogadores de futebol é a da plataforma Transfermarkt.  

Convém realçar que o site Transfermarkt tem origem alemã e é dedicado ao futebol, 

especialmente na atribuição de valores de mercado de jogadores de futebol profissional. 

O SofaScore é uma aplicação em tempo real onde são apresentados os resultados em 

direto (minuto a minuto), assim como outras estatísticas relacionadas, nomeadamente, de 

jogos de futebol de mais de 500 competições profissionais. Nessa aplicação, o SofaScore 

atribui valores de mercado aos jogadores de futebol.  

Para a nossa amostra à análise documental foram selecionados os relatórios e contas das 

SD de futebol classificadas nos primeiros cinco lugares da primeira liga profissional de 

futebol de Portugal, na época desportiva 2016/2017 (ver tabela 5). 

Tabela 5 - Amostra selecionada – Análise documental 

 

Para a nossa amostra à entrevista, contactamos dez entidades (cinco SD, três jornais 

desportivos nacionais e dois websites que apresentam os valores de mercado). No entanto, 

dada a ausência de resposta de três entidades (uma SD e dois jornais desportivos), não 

iremos incluir estas na nossa amostra para entrevista. Assim, a nossa amostra para a 

entrevista é constituída pelas sete entidades que nos responderam e mostraram 

disponibilidade para nos receber (ver tabela 6). 

  

Amostra SD Descrição
1 SL Benfica Sociedade Desportiva
2 FC Porto Sociedade Desportiva
3 Sporting CP Sociedade Desportiva
4 Vitória Guimarães SC Sociedade Desportiva
5 SC Braga Sociedade Desportiva
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Tabela 6 - Amostra selecionada - Entrevista 

 

3.3 – Modelo de análise de dados 

Nesta secção abordamos como os dados recolhidos da análise documental efetuada aos 

Relatórios e Contas das SD e ainda das entrevistas foram tratados. 

3.3.1 – Análise documental  

A nossa investigação teve também como estudo os Relatório e contas das SD definidas 

na amostra (3.2.3). A nossa análise consiste na recolha de informações dos relatórios e 

contas, nomeadamente as políticas contabilísticas utilizadas pelas SD referentes aos 

direitos desportivos, assim como efetuámos uma comparação entre os valores de mercado 

que consta do Transfermarkt e os valores contabilísticos do plantel registado em Ativos 

Intangíveis. Através desta análise documental, ampliamos a nossa base de análise, o nosso 

conhecimento, assim como usamos ainda as informações recolhidas para aumentar a 

substância da dissertação. 

3.3.2 – Entrevista 

O método das entrevistas está associado a um método de análise de conteúdo, uma vez 

que durante as entrevistas recolhem-se elementos de informação e de reflexão, que 

servirão de materiais para uma análise sistemática de conteúdo.  

Através de entrevistas pretendemos ampliar o nosso conhecimento e usar as informações 

adquiridas para aumentar a substância e a validade da dissertação. Após um contacto 

prévio para saber da disponibilidade dos potenciais entrevistados (apêndices I e II), as 

entrevistas foram conduzidas através ou de reunião presencial ou de correio eletrónico, já 

Amostra Entidade Descrição Forma da 
entrevista

1 FC Porto Sociedade Desportiva Presencial
2 Sporting CP Sociedade Desportiva Presencial
3 Vitória Guimarães SC Sociedade Desportiva Presencial
4 SC Braga Sociedade Desportiva Presencial
5 Transfermarkt Site Valores de mercado Correio eletrónico 
6 SofaScore Site Valores de mercado Correio eletrónico 
7 Jornal Record Diário Desportivo Presencial
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que nem sempre os entrevistados estavam em locais próximos (veja-se tabela 6). As 

perguntas – com base no guião da entrevista elaborada (apêndices III e IV) – foram 

enviadas previamente por correio eletrónico para todos os entrevistados que nos 

aceitaram receber, com antecedência, para que estes pudessem refletir sobre as questões, 

de modo a que a entrevista fosse o mais suave possível.  

De acordo com Ryan (2002), as entrevistas devem ser gravadas e/ou devem ser tomadas 

notas no momento da sua realização. Após concluídas as entrevistas, foi efetuada uma 

sistematização da informação recolhida junto dos entrevistados num formato que 

permitisse resumir e organizar os dados e torná-los compreensíveis, sem perder 

informação significativa e fora do contexto, sendo a redação de um resumo uma forma de 

redução dos dados qualitativos (Miles & Huberman, 1994). Atendendo ao objetivo da 

nossa investigação, à metodologia utilizada e ao facto de termos elaborado uma grelha de 

análise de conteúdo (apêndices VI e VII) que contém, de modo condensado e bastante 

completo, todas as informações pertinentes para o estudo, fez com que não reduzíssemos 

a escrito todas as entrevistas, apenas uma, para exemplificar (apêndice V). As entrevistas 

presenciais não foram gravadas, por motivos de confidencialidade solicitados pelos 

entrevistados. No entanto, de realçar que ao longo da entrevista fomos tirando notas de 

forma sucinta de tudo o que nos foi referido. Para confirmar e respeitar os entrevistados, 

cada um deles recebeu uma cópia para validação. Quanto às entrevistas por correio 

eletrónico estas foram guardadas, e podem servir como prova de validade da análise 

efetuada. Inicialmente houve uma primeira abordagem, mostrando o objetivo do estudo 

efetuado e solicitando a colaboração através de uma entrevista. Após a demonstração de 

disponibilidade por parte da entidade, enviamos o guião da entrevista (Apêndice IV) e 

obtivemos as respostas alguns dias mais tarde. 

A cada um dos entrevistados e, em consequência, a cada uma das entrevistas, foi atribuído 

um código, constituído por letras.  

As entrevistas foram todas realizadas por um único entrevistador. A primeira realizou-se 

a 29 de abril de 2017 e a última entrevista aconteceu no dia 23 de agosto de 2017. O 

tempo médio que durou cada entrevista foi de aproximadamente 60 minutos. As 

entrevistas presenciais ocorreram essencialmente de acordo com a disponibilidade dos 

entrevistados, com o entrevistador a visitar os entrevistados, por regra, nas instalações da 
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entidade que representam. Neste caso, a ideia do entrevistador foi assumir no decorrer 

das entrevistas uma postura de disponibilidade e de interesse perante as respostas do 

entrevistado. No caso das duas entrevistas por correio eletrónico, as perguntas foram 

enviadas para o correio eletrónico do nosso entrevistado e foram respondidas pelo mesmo 

meio.  

Para todas as entrevistas presenciais, as perguntas pré-definidas foram discutidas, 

seguidas de uma discussão aberta sobre o tema da dissertação. Relembramos que das 

entidades selecionadas obtivemos resposta de sete entidades. Destas sete, quatro são SD, 

uma delas um jornal desportivo e os restantes dois são os websites contactados (conforme 

tabela 6). 

Das 4 respostas obtidas por parte das SD convém realçar qual a posição dos colaboradores 

que foram entrevistados: 3 deles (CFO 1, CFO 2 e CFO 3) são efetivamente os diretores 

financeiros das SD, enquanto o entrevistado CFO 4 corresponde ao responsável pelo 

Planeamento e Controlo de Gestão da SD.  

Os entrevistados com o código JOR, referem-se ao representante do jornal desportivo 

nacional que entrevistamos (JOR 3), enquanto os dois restantes referem-se aos 

representantes das entidades dos websites entrevistados que determinam o valor de 

mercado dos jogadores (JOR 1 e JOR 2).  
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Capítulo 4 – Análise dos resultados 

Este capítulo pretende analisar e interpretar os resultados obtidos pela recolha dos dados 

documentais e pelas entrevistas efetuadas. Os dados documentais foram recolhidos via 

análise dos relatórios e contas de cinco SD portuguesas. As entrevistas foram efetuadas 

junto de SD e de outros agentes com conhecimentos na valorização de jogadores. As 

respostas obtidas por esta última técnica de recolha de dados contêm uma riqueza de 

informação que necessita de ser analisada e interpretada tendo em conta o enquadramento 

teórico presente nesta dissertação.  

4.1 Posicionamento dos entrevistados com o código JOR  

Começamos por realçar que JOR 1 e JOR 2 determinam e publicam no seu portal os 

valores de mercado dos jogadores. Por sua vez, JOR 3 publica várias vezes, nas suas 

edições, esses valores de mercado dos jogadores de futebol.  

Assim, de forma a tentarmos entender qual o critério dessas três entidades referidas no 

parágrafo anterior na determinação dos valores de mercado que divulgam, realizámos 

entrevistas para obter o testemunho de pessoas conhecedoras do assunto objeto do nosso 

estudo.  

4.1.1 – Determinação do valor de mercado 

De acordo com o entrevistado JOR 1, “os valores de mercado são discutidos e decididos 

por usuários e especialistas num fórum do website chamado de ‘análise de valor de 

mercado’. Esse fórum é gerido por moderadores que acompanham a discussão dos 

valores de mercado dos jogadores. No fim da discussão decide-se um novo valor. No 

final, os valores são revistos e aprovados pelo Diretor Gerente”. 

Adicionalmente este entrevistado realçou que “os valores de mercado para os jogadores 

têm muitos fatores que é preciso ter em conta: idade do jogador, a sua equipa, divisão, 

duração de contrato, interesse de outros clubes (rumores, mercado do jogador), dados 

de desempenho, posição do jogador e até os valores de transferências que foram pagos 

por esse jogador até ao momento”. 
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No entanto, salientou que apesar de ser uma das ferramentas utilizadas, “a secção dos 

fóruns é apenas para o público, em geral, partilhar a sua opinião sobre os valores de 

mercado dos jogadores, pois, normalmente, essa secção é pouco valorizada por nós pelas 

seguintes razões: i) Não há muita aderência do público para esta questão e este ainda 

desconhece a maioria das funcionalidades deste site; e ii) O público que adere não é 

credível devido à pouca precisão e investigação base, além de terem opiniões clubistas 

como base nas decisões. 

Outra questão efetuada foi: “Essas cotações referidas pretendem traduzir o valor de 

mercado dos jogadores?” O entrevistado JOR 1 referiu diretamente que sim e acrescentou 

que “muitas das avaliações efetuadas no site serviam de base para negócios e 

transferências efetuadas”.  

Questionámos ainda se as cotações teriam algum limite mínimo e máximo previamente 

definido. O entrevistado JOR 1 respondeu: “Em certas competições gostamos de 

estabelecer um limite máximo dos valores de mercado para as cotações não fugirem de 

algo que é o poder de mercado no país que também conta muito na valorização de um 

jogador”. Todavia, “podem haver exceções à regra, mas esses casos serão analisados 

mais especificamente”. 

Relativamente a JOR 2, afirmou que “o valor de mercado de um jogador que é 

considerado é calculado de acordo com um algoritmo, calculado mediante determinados 

critérios estatísticos, sendo esse algoritmo confidencial”. Acrescentou que, “cada uma 

dessas estatísticas pode ter impacto positivo ou negativo no cálculo do valor do jogador, 

dependendo do evento específico, da posição do jogador, da área de jogo, e ainda do 

minuto da partida”. 

Por sua vez, JOR 3 indicou que a referência do jornal é o site do Transfermarkt, por 

considerar “como o mais fiável ao nível da valorização dos jogadores de futebol”. Este 

entrevistado expressou, contudo, que “os fatores que se devem ter mais em consideração 

na avaliação do valor de mercado do jogador são: a margem de progressão, a idade e 

as suas habilidades”.  
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4.1.2 - Os agentes desportivos de jogadores de futebol na determinação do valor de 

mercado 

Em nossa opinião, os agentes desportivos de jogadores de futebol são parte interessada 

na determinação do valor de mercado dos direitos desportivos dos jogadores de futebol. 

Em virtude da experiência destes agentes e do contacto mais direto junto da indústria do 

futebol, em especial junto das SD do ramo, podem ser uma peça importante nessa 

valorização.  

Contudo, o entrevistado JOR 1 relativamente ao contacto com agentes desportivos, de 

forma a obter a opinião dos mesmos mostrou algumas reticências: “Inicialmente, 

pensámos que seria uma ótima ideia e, por vezes, tentámos recorrer a todos os agentes 

dos jogadores da 1ª e da 2ª Ligas de futebol Portuguesas na determinação do valor do 

jogador, porém, não é uma boa prática, tal como recorrer a dirigentes dos clubes ou aos 

próprios jogadores”. Tal justifica-se “porque estes tentam valorizar ao máximo os seus 

jogadores e também se tornam pouco credíveis”.  

Já o entrevistado JOR 2 referiu que “os agentes desportivos apesar de poderem ser uma 

mais-valia, não são ouvidos nem consultados na atribuição do valor de mercado”. 

Para JOR 3, “o contacto com os agentes desportivos é, sem dúvida, uma vantagem neste 

ramo, pelo que considero que devem ser ouvidos em questões de atribuição de valores 

de mercado”. No entanto, considera que “não devem ser consultados os agentes 

desportivos que sejam parte interessada naquele jogador, mas sim agentes desportivos 

que não representem aquele jogador”.  

Somos da opinião que de facto esta é uma situação que pode trazer algumas desvantagens 

conforme o referido por JOR 1, considerando o fator independência. No entanto, 

entendemos que a solução apresentada por JOR 3 poderá ser interessante e contornar o 

problema referido, dado que se solicitaria a opinião a agentes desportivos que não sejam 

parte interessada numa determinada valorização de um atleta.  
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4.1.3 - Variáveis consideradas na determinação do valor de mercado 

Entendemos que o cálculo dos valores de mercado dos direitos desportivos dos jogadores 

de futebol devem ter critérios definidos por parte de quem os determina. Esta foi uma 

questão que efetuámos ao longo das entrevistas. 

A essa questão, JOR 1 informou-nos que são consideradas várias variáveis. Desde logo 

afirmou que “para cada país existe um chefe e analistas e são eles que em conjunto 

definem as cotações dessas variáveis e analisam estes valores”, obtendo “um conjunto 

de valores final”, sendo a decisão final “sempre do chefe, para lançar as alterações dos 

valores de mercado”. 

JOR 1 chamou a atenção que um ponto importante é o poder negocial das SD envolvidas, 

tanto ao nível da compra como da venda, e as competições onde estão inseridas que “pode 

limitar os seus jogadores a um intervalo de valores considerável para os seus valores de 

mercado”. Referiu ainda que, “os negócios efetuados no passado, a reputação do clube 

e a evolução do clube, no âmbito do desempenho futebolístico” são variáveis importantes 

nessa valorização. O referido entrevistado indicou ainda que, posteriormente, é efetuada 

uma análise mais concreta: “Para o desempenho dos jogadores, gostamos de agrupar por 

posições os jogadores e analisar de forma relativa o desempenho entre os jogadores e 

cruzar com o limite anterior para esse intervalo ser ainda mais curto”. Segundo o 

entrevistado são considerados também outros indicadores como “a idade e duração de 

contrato”. 

Conforme já referido no ponto 4.1.1, o entrevistado JOR 2 indicou que as variáveis 

consideradas têm em consideração dados estatísticos que são relativizados dependendo 

da competição em causa, da posição do jogador, da área de jogo e dos minutos de 

utilização. Acrescentou, no entanto, que esse algoritmo compreende a avaliação 

individual dos jogadores consoante a sua performance em determinada partida através, 

nomeadamente, “do número de passes certos e errados, interceções, tackles, duelos 

ganhos”, sendo calculada a sua “classificação para uma correspondência específica 

conseguindo mostrar graficamente o esforço do jogador no campo”. 

Relativamente ao JOR 3, indicou que as variáveis devem ter como base dados estatísticos. 

Adicionalmente reforçou, conforme já expusemos no ponto 4.1.1, “os fatores que se 
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devem ter mais em consideração na avaliação do valor de mercado do jogador são: a 

margem de progressão, a idade e as suas habilidades”.  

Efetivamente existem muitas variáveis que podem ser consideras na atribuição de um 

valor de mercado pelos direitos desportivos de um jogador de futebol. De acordo com as 

entrevistas efetuadas às entidades com o código JOR, queremos realçar a reputação, a 

forma imediata, os direitos de imagem, as habilidades, posição, idade e margem de 

progressão. 

4.1.4 – Conversão das variáveis no valor de mercado 

Além de consideramos importante identificar quais as variáveis utilizadas, também é 

fundamental conhecer-se como é efetuada a conversão da informação dessas variáveis 

para valores monetários. Por isso, questionámos os nossos entrevistados sobre essa 

situação. 

JOR 1 considera que “esta é uma excelente questão e a mais complicada e abstrata de 

todo o processo”. Como o entrevistado já afirmara tal é efetuado “pela limitação 

sucessiva dos valores até chegar a um valor de mercado ou a um intervalo por onde 

consideramos ser certo, tudo por análise comparativa, tanto ao que era o jogador antes, 

tal como no desempenho pelos outros jogadores da mesma posição, e também, como em 

estatutos dos jogadores numa Liga.”  

À pergunta se era utilizado algum tipo de algoritmo que fizesse essa conversão, obtivemos 

a seguinte resposta por parte deste entrevistado: “Podemos pensar em traduzir todas estas 

análises para um algoritmo, mas é algo sempre complicado, pois muitas vezes há falta 

de informação, principalmente no que toca ao desempenho dos jogadores”. 

Sobre este assunto, JOR 2 indicou que o website tem um algoritmo que permite atribuir 

uma cotação ao jogador – um valor de mercado – como já tinha referido na resposta ao 

ponto 4.1.1. Acrescentou que cabe ao algoritmo efetuar essa conversão e alegou motivos 

de confidencialidade para não revelar a fórmula que serve de base ao algoritmo. 

No caso do entrevistado com o código JOR 3, indicou não ser “nenhum especialista” no 

tema da conversão das variáveis na determinação do valor de mercado do jogador de 

futebol. Acredita que, com o “avanço tecnológico nos dias de hoje”, seja possível 
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construir alguma plataforma informática capaz de calcular o valor de mercado, tendo em 

conta as variáveis que fossem selecionadas. 

Como conseguir efetuar a conversão dos dados das várias variáveis analisadas em valores 

monetários é, em nosso entender, a questão essencial para se conseguir obter uma análise 

comparativa entre os jogadores. Acreditamos que é algo que pode ser efetuado e criado, 

dada a evolução tecnológica em vigor. 

4.2 Posicionamento dos entrevistados com o código CFO  

Neste espaço analisamos as entrevistas efetuadas junto de SD, as quais disponibilizaram 

para a sua realização personalidades conhecedoras do assunto e com a experiência 

necessária para obtermos informação essencial para a investigação. 

4.2.1 - Direitos Desportivos: Justo valor e custo histórico 

Todos os entrevistados com o código CFO, referiram que efetivamente o custo histórico 

não representa uma quantia real nem fiável do valor dos direitos desportivos de um 

jogador de futebol.  

Relativamente à comparação entre o justo valor e o custo histórico, CFO 1 referiu: “No 

caso dos direitos desportivos dos jogadores de futebol, o custo histórico não é o método 

apropriado, dado que não traduz com fiabilidade o verdadeiro valor do Balanço desta 

SD”. Este entrevistado entende “que o justo valor sobre os direitos desportivos traria 

mais verdade e fiabilidade ao Balanço do que o custo histórico. Na maior parte do 

plantel, todos os jogadores à disposição desta SD, tem valor de mercado bastante 

superior ao valor contabilístico dos seus direitos desportivos registados no Balanço.” 

CFO 1 reforçou “que atualmente o valor do ativo nesta SD está subvalorizado, pelo que 

uma potencial reavaliação dos direitos desportivos é vista com bons olhos nesta SD”. Por 

fim, informou que as demostrações financeiras da SD são acompanhadas de um texto que 

refere “que o valor do plantel é bastante superior aos valores registados 

contabilisticamente”, embora não apresentem os valores de mercado, nem a diferença 

entre esses valores e os valores contabilísticos. 

No caso do entrevistado CFO 2, considera que “a mensuração dos direitos desportivos 

dos jogadores de futebol, pelo custo histórico não representa o verdadeiro valor desse 
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jogador”. CFO 2 concorda que “o justo valor aumentaria o ativo e traria provavelmente 

uma visão mais verdadeira da realidade do Balanço. Só um jogador do nosso plantel 

vale mais que todo o montante contabilístico atualmente registado nesta SD referentes a 

direitos desportivos de todo o plantel.” No entanto, este entrevistado opõe-se ao justo 

valor, dado que encontra mais desvantagens neste tipo de mensuração como por exemplo, 

a volatilidade do resultado do exercício e o aumento dos gastos do período, com o registo 

de potenciais imparidades e ainda das amortizações do exercício.  

Passando agora para a opinião do entrevistado CFO 3. Este começou por garantir que 

contabilisticamente o plantel “está subavaliado face à expectativa de valor de mercado 

que entendemos que seja o seu”. Para esclarecer exemplificou: “se vendêssemos o nosso 

guarda-redes hoje, seria certamente por um montante acima do valor dos seus direitos 

desportivos registados na contabilidade e de todo o plantel.”. CFO 3 referiu ainda: “o 

custo histórico aplicado aos direitos desportivos dos jogadores de futebol não traduz o 

verdadeiro valor realizável dos direitos desportivos, logo tem impacto no Balanço, pelo 

que a aceitação do modelo de revalorização nas SD seria uma possibilidade 

interessante”. 

Por fim, para CFO 4 “o custo histórico dos direitos desportivos não representa de 

maneira nenhuma um valor fiável nem aproximado do valor real do Balanço”. Não 

obstante, realça que atualmente é o único método que é possível utilizar, dado o normativo 

contabilístico em vigor. CFO 4 prosseguiu referindo que “a possibilidade de reavaliar os 

direitos desportivos dos jogadores aumentaria certamente o ativo das SD, permitindo até 

um aumento do capital próprio da sociedade”. 

4.2.2 - Mercado ativo exigido pela IAS 38 

Neste caso, os entrevistados concordam que efetivamente existe um mercado ativo no 

mundo do futebol. No entanto, realçam as dúvidas quanto ao cumprimento da definição 

de mercado ativo de acordo com a IAS 38.  

CFO 1 realça que o mercado de transferências do futebol (aberto em duas janelas 

temporais ao longo da época) enquadra-se na definição que o IAS 38 refere, embora 

defenda que todos os jogadores tenham as suas próprias características, apesar de 
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poderem existem semelhanças entre alguns. Por isso, considera “que possa aqui residir o 

principal problema”. 

Para CFO 2 e CFO 3, os jogadores de futebol são únicos e não existe semelhança entre 

eles, cada um tem a sua característica, logo não cumpre com o preconizado com o 

requisito “os itens negociados no mercado são homogéneos”. Apesar de mais assertivos 

sobre este ponto, consideramos neste requisito há uma partilha de opinião com CFO 1. 

De acordo com CFO 4, “essa avaliação poderia ser feita com base em opiniões de 

especialistas independentes, mas dada a sua subjetividade, à luz das normas 

internacionais, isto não é possível”. 

4.2.3 - Variáveis consideradas na determinação do valor de mercado  

Apesar da diferença de opinião entre os entrevistados relativamente ao tratamento 

contabilístico pelo justo valor dos direitos desportivos, todos acreditam que existe um 

valor de mercado para os jogadores de futebol.  

O entrevistado com o código CFO 1 acredita na existência para todos os jogadores de um 

valor de mercado, apontando as variáveis “margem de progressão, idade, os sucessos 

desportivos individuais e coletivas e a duração contrato podem tem impacto na 

avaliação.” 

Para o CFO 2, o valor de mercado existe para os jogadores de futebol, embora realce “não 

existem avaliadores iguais e as opiniões podem divergir umas das outras.” As variáveis 

apontadas pelo referido entrevistado estarão relacionadas com a “performance, idade, 

margem de progressão, os sucessos desportivos tanto individualmente como 

coletivamente e ainda a capacidade negocial da SD”. Salientou que no caso da SD que 

representa o presidente “sabe defender os interesses do clube, pelo que é um ponto 

favorável na valorização de um jogador”. 

Já o CFO 3 destaca o algoritmo: “Acredito que um algoritmo pode ser capaz de 

determinar o valor de mercado dos jogadores de futebol, através de uma fórmula em que 

considere as variáveis certas para o efeito”, apontando como exemplos: “margem de 

progressão, duração de contrato, habilidades e os sucessos desportivos são os fatores 

mais importante.” 
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“As principais variáveis são margem de progressão, as habilidades, sucesso desportivo 

individual e coletivo e ainda duração do contrato, dado que quanto mais próximo do final 

do contrato estiver existe a tendência para o valor de mercado baixar” salientou o 

entrevistado CFO 4. 

No que respeita às variáveis, propriamente ditas, tendem a concordar que devem ser 

consideradas na determinação do valor de mercado, por exemplo, a: margem de 

progressão, idade, habilidades, posição, sucesso desportivo individual e coletivo e ainda 

duração do contrato.  

4.2.4 - Conversão das variáveis no valor de mercado 

Entre os entrevistados foi unânime que apesar da volatilidade, deveria haver um algoritmo 

capaz de determinar o valor de mercado dos direitos desportivos dos jogadores. Todos 

concordam que, apesar da dificuldade, pode ser possível essa conversão através de algum 

algoritmo criado com o avanço tecnológico existente. No entanto, para CFO 2, “apesar 

de acreditar neste algoritmo, isto poderia ser um problema. É a uma das situações mais 

complicadas e abstratas de todo o processo. O que para mim vale 50 Milhões de euros 

para outra pessoa pode valer apenas 20 Milhões de euros e essa conversão mesmo que 

baseada em critérios poderia não ser consensual”.  

Conforme já frisámos, esta é uma das questões essenciais para se conseguir obter uma 

análise comparativa entre os jogadores que, dado o avanço tecnológico atual, pode ser 

finalizado.  

4.2.5 - Credibilidade da plataforma online Transfermarkt  

Todos os entrevistados valorizaram e reconheceram o trabalho efetuado pelo site 

Transfermarkt. A opinião é consensual de que apesar de tudo, esta plataforma mostra, de 

certa forma, prudência na avaliação do valor de mercado dos direitos desportivos dos 

jogadores.  

O entrevistado CFO 1 reconhece que o utiliza de forma a efetuar uma comparação com 

os montantes contabilísticos que tem e acredita ser um site credível, mesmo sem perceber 

como efetuam a conversão das variáveis em montantes monetários. Apesar da aparente 

contradição do desconhecimento do processo, foi-nos explicada através do exemplo 
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seguinte: venda dos direitos desportivos de um defesa central que não era habitualmente 

titular por 800.000 euros, cujo montante ainda não tinha sido divulgado, e que segundo o 

Transfermarkt esse era o valor de mercado atribuído a esses direitos. Acrescentou, porém, 

“que nos casos de uma potencial reavaliação dos direitos desportivos teriam de ser 

constituídas novas entidades ou avaliadores certificados e teriam que ter uma entidade 

que regulasse essa atividade”. 

Todavia, CFO 2 apesar de o consultar “apenas por curiosidade”, não vê utilidade no site. 

Este referiu que “o valor de mercado é tão volátil que não permite ao Transfermarkt estar 

sempre atualizado e isso traria dificuldades ao nível contabilístico”. Consideramos 

porém, que essa informação não teria de ser atualizada diariamente, mas em determinados 

períodos de referência para efeitos contabilísticos. 

Por sua vez, CFO 3 e CFO 4 partilham da mesma opinião sobre a plataforma: “É útil, mas 

os valores de referência do Transfermarkt estão sempre abaixo daquilo que é expectativa 

deste SD” – podemos afirmar que tal vai de encontro à opinião geral expressa no início 

deste ponto, sobre a prudência utilizada nas avaliações. Ambos consideram que acedem 

e utilizam ao site e, de certa forma, o consideram credível, mesmo sem conhecer os 

parâmetros e os critérios utilizados.  

Para os entrevistados CFO 3 e CFO 4, os objetivos na utilização do Transfermarkt prende-

se com a necessidade de obter informação sobre o valor de determinado jogador, tanto do 

plantel como um potencial reforço, avaliado por outra parte independente.  

Pela opinião dos entrevistados, podemos concluir que o site Transfermarkt pode ser 

considerado credível. Somos da opinião que será necessário conhecer-se quais os critérios 

utilizados na valorização dos direitos desportivos dos jogadores de futebol e entender-se 

como o processo de conversão em valores monetários se processa.  

4.2.6 - Consulta de agentes desportivos 

Conforme referido no ponto 4.1.2., os agentes desportivos são uma parte interessada na 

determinação do valor de mercado dos direitos desportivos dos jogadores de futebol. 

Quando se fala em avaliadores independentes, fala-se de pessoas experientes no mundo 

futebolístico e os agentes desportivos podem, em nossa opinião, ser considerados nessa 
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definição. No entanto, estes devem ser independentes e não podem ser parte interessada 

numa determinada valorização de um atleta.  

Os entrevistados referiram que efetivamente os agentes desportivos podem ser 

importantes pela experiência acumulada. No entanto, acreditam que poderia haver uma 

sobrevalorização dos valores de mercado, caso houvesse intervenção direta destes.  

CFO 1 entende que no caso de passar a ser aceite a reavaliação a valores de mercado 

“deve ser criada uma entidade reguladora que não permita a interferência dos agentes 

desportivos que têm interesse diretamente numa determinada valorização”. 

Por seu turno, CFO 2 referiu até que “os agentes desportivos dos jogadores de futebol 

apesar de poderem ser uma mais-valia numa possível valorização, não devem ser 

consultados na atribuição do valor de mercado”. O entrevistado justifica a sua posição 

com o facto de estes agentes “se forem parte interessada podem influenciar a valorização 

final”, pelo que “iriam certamente tentar valorizar ao máximo os seus jogadores ou no 

caso de não terem interesse naquela transação mas noutra com a mesma SD, poderiam 

tentar desvalorizar”. 

Entretanto CFO 3 entende que os agentes desportivos “são certamente uma mais-valia, 

porque conhecem o mercado e devem ser consultados na atribuição do valor de mercado 

dos direitos desportivos dos jogadores.” Realçou, no entanto, a importância da 

“independência nessa avaliação”.  

Por fim, CFO 4 entende que “os empresários são pessoas conhecedoras do negócio e que 

podem ajudar na avaliação dos direitos desportivos dos jogadores”. No entanto, “é uma 

situação que apenas pode acontecer com a criação de uma entidade que possa mediar 

essa avaliação, uma espécie de comissão de avaliação”. 

Tal como foi a conclusão no ponto 4.1.2, os agentes desportivos são pessoas conhecedoras 

do negócio e seriam uma peça importante na avaliação dos direitos desportivos dos 

jogadores. Todavia, é uma situação que apenas pode acontecer se houver independência 

da parte destes agentes. Para isso, a criação de uma entidade reguladora poderia ser uma 

hipótese viável para solucionar este problema da independência.  
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4.2.7 - Potencial impacto do justo valor dos direitos desportivos nas demonstrações 

financeiras das SD 

Na opinião de CFO 1, “o justo valor sobre os direitos desportivos traria mais verdade 

ao Balanço”. De acordo com o entrevistado “é convicção desta SD que o valor do plantel 

de futebol profissional é bastante superior ao valor registado contabilisticamente nos 

termos no normativo aplicável”. Dado tratar-se de um clube formador, CFO 1 afirmou 

que “o nosso Ativo seria claramente superior se o método de reavaliação fosse aceite.” 

No entanto, considera que “as reavaliações deveriam ser prudentes, de forma a evitar 

registos de montante elevado em imparidade no futuro”. Também frisou que “a possível 

reavaliação dos direitos desportivos dos jogadores e com o consequente aumento dos 

Ativos Intangíveis levaria a um aumento das amortizações do exercício e 

consequentemente a uma diminuição do resultado do exercício corrente”, mas reforça 

que “atualmente o valor do Ativo está subvalorizado, pelo que uma potencial reavaliação 

dos direitos desportivos é vista com bons olhos nesta SD”. Para além do referido acima, 

este entrevistado salienta que “a SD deixaria de estar em incumprimento com o artigo 

35º do Código das Sociedades Comerciais (CSC), que é sempre alvo de uma chamada de 

atenção (ênfase) por parte do Revisor Oficial de Contas”. 

O entrevistado CFO 2 entende que a potencial reavaliação ao justo valor dos direitos 

desportivos, “no caso desta SD, a única vantagem prática seria o aumento do ativo. No 

entanto, vejo mais situações negativas com o justo valor dos direitos desportivos, como 

por exemplo, a volatilidade do resultado do exercício e o aumento dos gastos do período, 

com o registo de potenciais de imparidade e ainda das amortizações do exercício”. Para 

o entrevistado “o futebol é o momento e esta SD, como clube vendedor, deve é vender na 

melhor altura, não interessando propriamente o valor contabilístico do jogador”. 

Quando confrontado com o artigo 35º do CSC, CFO 2 referiu que “a SD não está em 

incumprimento, pelo que não teria essa vantagem”. A esta questão finaliza referindo que 

“a potencial reavaliação dos direitos desportivos teria um impacto negativo na 

sociedade”, pelo que “seria difícil explicar a um sócio menos informado as constantes 

variações do resultado líquido, para além de que iria aumentar o desequilíbrio ainda 

mais no campeonato português principalmente entre os mais ricos e mais pobres”. 
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Para CFO 3, “existindo essa possibilidade de reavaliar os jogadores, seria certamente 

interessante efetuarmos uma simulação dessa reavaliação. De qualquer das formas a 

volatilidade do jogador pode ser um grande entrave ao justo valor dos direitos 

desportivos. O futebol é o momento e o que hoje pode estar subavaliado amanhã poderia 

estar sobreavaliado.” Questionado sobre o artigo 35º do CSC, entende que seria um 

“ponto positivo e a SD passaria a ter uma situação liquida mais positiva”.  

Por sua vez, CFO 4 considera, por um lado, que “a possibilidade de reavaliar os direitos 

desportivos dos jogadores aumentaria o ativo desta SD, permitindo um aumento do 

capital próprio da sociedade”. Este “é um tema muito debatido quando se fala do artigo 

35º do CSC, uma vez que a reavaliação dos planteis permitiria a muitos clubes saírem 

do âmbito deste artigo e no nosso caso aconteceria”. Por outro lado, CFO 4 salienta a 

“questão do aumento dos gastos com as amortizações do exercício e ainda as potencias 

imparidades que poderiam ter de ser registadas, o que levaria a um resultado líquido 

bastante volátil ano após ano”. Na sua opinião, teria que ter “um estudo muito concreto 

e favorável para recomendar à administração da SD a contabilização dos direitos 

desportivos ao justo valor”.  

Em suma, é de concluir que a grande vantagem evidenciada por todos é o aumento do 

ativo e consequente incremento do total balanço e dos capitais próprios das SD, o que 

implicaria para muitas estar conforme o artigo 35º do CSC. No entanto, como 

desvantagens foram apontadas a volatilidade dos resultados, por força do aumento dos 

gastos com as amortizações e a necessidade de reconhecer imparidades. Em nossa 

opinião, talvez seja esta última situação que possa provocar essa volatilidade pelo facto 

de face ao que ocorre atualmente pode ser, com mais probabilidade, uma realidade. 

4.2.8 - Divulgação dos valores de mercado dos jogadores no Anexo  

Na falta de possibilidade de reavaliação dos direitos desportivos ao justo valor, por força 

do normativo contabilístico, questionámos os entrevistados se o Anexo poderá ser uma 

alternativa a usar para apresentar os valores de mercado dos direitos desportivos.  

Para CFO 1, CFO 3 e CFO 4 pode ser uma boa solução, mas realçam que “seria 

necessária uma comissão de avaliadores independentes que possam definir com 

credibilidade o valor de mercado dos direitos desportivos”.  
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Para o entrevistado CFO 1, a informação poderia ser suportada no anexo ao R&C, pelo 

que poderia ser uma boa solução, mas salienta que “seria necessária uma comissão de 

avaliadores independentes que podem definir com credibilidade o valor de mercado dos 

direitos desportivos.” Conforme indicado no ponto 4.2.1, e reforçado pelo entrevistado 

CFO 2 “nas demonstrações financeiras desta SD, é revelado um texto a indicar que o 

valor do plantel é bastante superior aos valores registados contabilisticamente, embora 

não apresentem essa diferença, nem esses valores, pelo que incluir no anexo ao relatório 

e contas seria uma ótima oportunidade de mostrar aos leitores nas demostrações 

financeiras que a SD tem um valor muito superior ao registado na contabilidade.” 

Já CFO 2 entende que não seria uma boa solução, dado que retirava às SD “poder 

negocial, comprometendo-a com os montantes divulgados”. 

Para o CFO 3, a possibilidade de incluir no “anexo ao relatório e contas poderia ser uma 

boa solução, para demonstrar a verdadeira valorização de um plantel, mas teria que 

estar suportado por algo credível, como por exemplo uma comissão de avaliadores 

independentes.” 

Por último, temos a posição do entrevistado CFO 4: “a inclusão dessa informação no 

anexo ao R&C poderia ser uma solução, mas antes de mais deveria ser constituída e 

devidamente regulada, uma comissão de avaliadores independentes que podem definir 

com credibilidade o valor de mercado dos jogadores de futebol.”  

De acordo com as respostas dos entrevistados, 75% destes consideram a divulgação no 

anexo dos valores de mercado dos direitos desportivos positiva, desde que estes valores 

tenham uma fonte segura e credível. Essa fonte segura e credível, é na opinião dos 

entrevistados, uma avaliação de uma comissão de avaliadores independentes.  
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4.3 Leitura das Demostrações financeiras das SD 

Após a leitura dos relatórios e contas das SD selecionadas e indicadas no ponto 3.2.3 

(tabela 5) respeitantes à época desportiva 2015/2016 (dado que os referentes à época 

desportiva 2016/2017 não foram ainda divulgados) e à leitura da informação que consta 

no site Transfermarkt, apresentamos a tabela 7. De realçar que os dados da coluna “Valor 

de mercado”, foram retirados diretamente desse site, em que definimos como data de 

referência 1 de julho de 2017, de forma a comparar com os Relatórios e contas com 

relativos à época desportiva 2015/2016, finda em 30 de junho de 2016. A data de 1 de 

julho de 2017, foi escolhida no site Transfermarkt, dado ser a data mais próxima da data 

de fecho dos R&C das SD. As avaliações históricas no site tem uma periodicidade de 15 

em 15 dias, pelo que a data mais próxima foi a escolhida. Dada a inexistência de 

transferências das SD analisadas nesse dia, entendemos que foi a melhor solução 

encontrada, para efeitos comparativos. De realçar que o a coluna “Impacto no Ativo / 

capital próprio” foi calculado através da diferença entre a coluna do “Valor de mercado 

(Fonte: Transfermarkt)” e a coluna “Ativos intangíveis - plantel (R&C das SD)”.  

Tabela 7 - Indicadores das SD 

 

Em todos os casos é de salientar que os valores de mercado são superiores aos valores 

contabilísticos, ou seja, superior ao custo histórico. Esta informação vai de encontro ao 

preconizado anteriormente e corroborado pelas entrevistas efetuadas – o valor do ativo e 

dos capitais próprios deveriam ser valorizados com o modelo de reavaliação ao justo 

valor.  

Na tabela 7 podemos verificar a problemática associada à mensuração ao custo histórico 

do direito desportivo do jogador de futebol. Este não consegue, conforme referido pelos 

entrevistados, apresentar de forma verdadeira e apropriada o valor aproximado ao valor 

SD

Valor de 
mercado 
(Fonte: 

Transfermarkt )

Ativos 
intangíveis - 

plantel (R&C 
das SD)

Impacto no 
Ativo / capital 

próprio

Capital 
próprio (R&C 

das SD)

Capital social 
(R&C das SD)

SL Benfica 192,35 M € 115,19 M € 77,16 M € 20,90 M € 115,00 M €
FC Porto 202,45 M € 90,63 M € 111,82 M € 25,86 M € 112,5 M €
Sporting CP 185,25 M € 32,07 M € 153,18 M €  -24,95 M € 67,00 M €
SC Braga 77,30 M € 7,99 M € 69,31 M € 11,98 M € 6,00 M €
Vitória Guimarães SC 26,40 M € 2,01 M € 26,4 M €  -0,52 M € 4,5 M €
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real do ativo. O custo histórico deste tipo de ativos não reconhece o seu valor de mercado 

e prejudica a comparabilidade. Dois ativos, neste caso concreto, dois direitos desportivos 

com montante, risco e fluxos de caixa idênticos, podem ser reportados por valores 

diferentes, caso tenham sido comprados em tempos diferentes. 

No caso das SD analisadas, e de acordo com os dados apresentados acima, a mensuração 

pelo custo histórico leva a uma subvalorização do ativo da SD. Atente-se que em todas 

as SD analisadas, o custo histórico é inferior ao respetivo valor de mercado, ocorrendo 

inclusive o caso de uma das SD (Vitória de Guimarães) apresentar quantia escriturada 

aproximadamente de 2 milhões de euros aos seus principais ativos – o que, por certo, 

deriva da impossibilidade de aplicar o custo histórico a todo o tipo de políticas de 

aquisição dos direitos desportivos (cedência temporária, jogador formado internamente, 

aquisição de jogadores contratualmente livres). 

Dado que os relatórios e contas analisados correspondem à época desportiva 2015/2016, 

ocorreram desde então eventos subsequentes, nomeadamente alienações de direitos 

desportivos de jogadores dos planteis dessas SD, que iremos abordar de seguida.  

No caso do Benfica, e de acordo com as informações divulgadas à Comissão de Mercado 

de Valores Mobiliários (CMVM), com a alienação posterior dos direitos desportivos de 

pelo menos seis atletas, que constavam do ativo finda a época desportiva 2015/2016, 

obteve uma receita acima dos 145 milhões de euros, valor esse que é superior ao valor do 

plantel registado contabilisticamente. Esse valor ascendia aproximadamente a 115 

milhões conforme apresentamos na tabela 7. O valor de mercado desse ativo era superior 

a 190 milhões de euros. Por conseguinte, podemos afirmar que o ativo da SD estava 

subavaliado. 

Olhando para a SD do Futebol Clube do Porto, de acordo com os valores comunicados à 

CMVM podemos verificar a alienação de três direitos desportivos proporcionou uma 

receita de aproximadamente 64 milhões de euros. Este montante representa 70% do valor 

contabilístico referente ao plantel. Todos estes atletas contribuíam para o valor do ativo 

intangível referido na tabela 7, que ascendia a 90,63 milhões de euros. Note-se que o valor 

de mercado do total desse ativo ultrapassava os 200 milhões de euros, o que reforça o que 

tem vindo a ser referido ao longo do estudo em relação aos critérios de mensuração. 
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Relativamente ao Sporting, as alienações subsequentes dos direitos desportivos de três 

atletas do plantel da época 2015/2016 totalizaram aproximadamente 93 milhões de euros, 

(informação retirada do relatório e contas do Sporting SAD da época desportiva 

2016/2017 - versão ainda não aprovada em Assembleia Geral), montante – que por si só 

é – superior ao valor contabilístico registado na rubrica Ativos Intangíveis – plantel em 

61 milhões de euros, ou seja 200% acima. Com apenas esta situação é possível verificar 

que existe uma subvalorização do ativo. Claramente que esta conclusão fica reforçada ao 

constatarmos que o valor de mercado é de aproximadamente 185 milhões de euros, valor 

que não se afasta significativamente do das outras duas SD analisadas anteriormente. É 

de realçar que este é um clube tradicionalmente formador, que por força do critério de 

mensuração definido associado à fiabilidade tem impedido o reconhecimento dos direitos 

desportivos associados a esses jogadores. Daqui se pode inferir que, atendendo às 

limitações contabilísticas identificadas, políticas de contratação diferenciadas tem 

impacto no balanço, nos rácios e na análise ao artigo 35.º CSC. Acresce que impede a 

comparabilidade entre SD em relação ao ativo mais relevante destas SD. 

Na SD referente ao Sporting Clube de Braga concretizou-se uma alienação no período 

subsequente que ultrapassa efetivamente o valor contabilístico dos direitos desportivos 

de todo o plantel registado no ativo, que ascendia a 7,99 milhões de euros. A alienação 

dos direitos desportivos foi realizada pelo montante de 16,4 milhões de euros ao Benfica 

(valor confirmado no relatório e contas do Benfica 2015/2016:42). Esta transação, só por 

si, mostra uma subvalorização do ativo da SD do Braga. Note-se, pela tabela 7, que o 

valor de mercado é, praticamente, dez vezes superior à quantia escriturada. 

Não obtivemos informação das alienações dos direitos desportivos de jogadores do 

Vitória de Guimarães. No entanto, e dado que o montante contabilístico está próximo dos 

dois milhões de euros, acreditamos que com uma alienação dos direitos desportivos de 

um dos seus principais jogadores, este montante foi superado. Se nos restringirmos à 

informação apresentada na tabela 7, é possível concluirmos que também esta SD tem os 

seus direitos subvalorizados, dado o valor de mercado superar os 26 milhões de euros. 

A informação retirada dos relatórios e contas das SD, assim como informações 

posteriores à CMVM, permitiram-nos corroborar as conclusões dos entrevistados: o custo 
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histórico não representa o valor real dos direitos desportivos dos jogadores e, regra geral, 

o ativo das SD está subvalorizado.  

De salientar ainda que, apenas o Braga, nessa data, cumpria o preconizado no artigo 35º 

do CSC, enquanto as restantes SD, estavam em incumprimento, dado que o total do 

capital próprio é inferior em 50% ao total do capital social. Com a introdução dos valores 

de mercado, sugeridos pela Transfermarkt, essa situação seria revertida e todo eles 

passariam a cumprir, dando uma imagem mais real e verdadeira do justo valor do Balanço 

para os leitores dos relatórios e contas, indo de encontro ao que foi realçado pelos 

entrevistados, nomeadamente CFO 4. 

Assim, concluímos que o atual modelo de mensuração utilizado para os direitos 

desportivos não permite que as demonstrações financeiras, concretamente o Balanço, 

traduza a imagem verdadeira e apropriada sobre o principal ativo das SD. Consideramos 

que esta limitação pode ser, pelo menos, minimizada com a introdução da obrigatoriedade 

de as SD informarem no Anexo ao R&C do valor de mercado associado a cada direito 

desportivo. Esse valor seria definido por um conjunto de avaliadores independentes, que 

poderiam, conforme sugerido pelos entrevistados, estar integrados numa comissão de 

avaliadores independentes. Primeiramente seria necessário definir as variáveis a 

considerar para a sua determinação. Os nossos entrevistados identificaram, apenas, 

algumas delas: margem de progressão, idade, habilidades, posição, sucesso desportivo 

individual e coletivo e duração do contrato. Posteriormente, terá que ser concetualizado 

o processo de conversão da informação dessas variáveis em valores monetários, para 

obtermos o valor de mercado de relativo a cada direito desportivo. 
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Capítulo 5 – Conclusões 

Neste capítulo, temos como objetivo responder às questões de pesquisa e apresentar as 

principais conclusões do nosso estudo. Na parte final apresentamos as limitações do 

estudo e pistas para investigação futura. 

A nossa investigação teve como objeto de estudo o direito desportivo sobre o jogador de 

futebol, o principal ativo das SD. O trabalho foi desenvolvido tendo por base as duas 

questões seguintes: 1) A mensuração dos direitos desportivos sobre os jogadores de 

futebol a custo histórico traduz a imagem verdadeira e apropriada sobre o principal ativo 

das SD?; e 2) De que forma a mensuração do direito desportivo dos jogadores a valores 

de mercado pode ser divulgado nas demonstrações financeiras das SD? Por conseguinte 

definimos como objetivos: a) averiguar se a mensuração a custo histórico dos direitos 

desportivos sobre os jogadores de futebol traduz a imagem verdadeira e apropriada sobre 

o ativo mais importante das SD; e b) identificar uma metodologia que permita divulgar o 

valor de mercado do direito desportivo nas demonstrações financeiras. 

O estudo foi efetuado através da análise documental – estudos anteriores, normativo 

contabilístico e relatórios e contas das SD – que permitiu essencialmente efetuar a revisão 

da literatura, evidenciar as conclusões de alguns estudos sobre a temática da mensuração 

deste tipo de ativos das SD, assim como apresentar os procedimentos contabilísticos que 

têm sido seguidos por algumas SD portuguesas nesta matéria. Também efetuámos 

entrevistas a personalidades com conhecimentos nesta matéria junto de SD e de entidades 

que procedem à determinação do (ou utilizam esse) valor de mercado dos jogadores.  

Consideramos que o estudo contribui para aprofundar e melhorar a investigação sobre a 

mensuração contabilística dos direitos desportivos dos jogadores de futebol, 

nomeadamente ao nível da mensuração inicial, mensuração subsequente e em critérios de 

mensuração alternativos dos direitos desportivos dos jogadores de futebol. O trabalho 

desenvolvido permitiu, também, ter a noção que existe ainda um longo caminho a 

percorrer ao nível deste tema, atendendo às restrições impostas pelo normativo 

contabilístico. 

A nossa investigação permite-nos concluir que os procedimentos de capitalização dos 

direitos desportivos de jogadores são harmonizados, que as SD usam o modelo de custo 
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histórico e o método de depreciação linear no cálculo da quantia a amortizar. No entanto, 

também foi possível concluir que existem diferentes mecanismos de tratamento para as 

diferentes formas de aquisição dos direitos desportivos dos jogadores de futebol, as quais 

têm impacto no reconhecimento do ativo e, por conseguinte, no total do ativo das SD. 

Os direitos desportivos dos jogadores de futebol cedidos temporariamente a outros clubes 

são mantidos no Balanço como ativo das SD cedentes, não sendo reconhecidos no 

Balanço das SD que recebem o jogador, opinião corroborada com o autor Cruz (2011). 

Conforme foi possível verificar no ponto 2.3.3.1, os direitos desportivos vinculados por 

via de cedência temporária não podem ser incluídos no ativo da SD que recebe o jogador, 

pois não cumprem o requisito de longo prazo, pelo que devem os custos relacionados com 

esta cedência serem gastos do exercício.  

Os direitos desportivos dos jogadores de futebol adquiridos a outras SD por via de uma 

transferência devem ser refletidos como ativos intangíveis, sendo o montante da 

transferência acrescido de outros encargos o valor de aquisição. A capitalização deste tipo 

de aquisição está de acordo com o preconizado no § 27 da IAS 38, estando concordante 

com o que defendem, por exemplo, Morrow (1997), Hernández (2006), Contantino 

(2006), Ribeiro e Nogueira (2007), Cruz (2011) e Silva (2015). Da mesma forma, as 

aquisições através do pagamento de uma cláusula de rescisão têm o mesmo tipo de 

tratamento, ou seja, os direitos devem ser capitalizados como ativos intangíveis.  

Os direitos desportivos dos jogadores “livres”, conforme verificámos no ponto 2.3.3.5, 

não são reconhecidos, pois presume-se que não existe uma compensação paga, ou seja, 

um custo de aquisição. Conforme nos indicam os autores Alonso (2004), Cruz (2011) e 

ainda Pavlovic (2014), com quem concordamos, neste tipo de aquisição do direito 

desportivo não implica que exista uma transação monetária. No entanto, apesar de não 

haver o dispêndio monetário para a anterior SD, poderá existir necessidade de outros 

gastos relacionados com esta aquisição, como o pagamento de um prémio de assinatura 

ao jogador ou ainda ao seu empresário, que de acordo com os autores Moreno Rojas e 

Serrano Domínguez (2003), Hernández, (2006), Constantino (2006) e Cruz (2011), se 

assim for, esses custos devem ser capitalizados como ativos intangíveis.  

Relativamente aos direitos desportivos referentes aos jogadores formados localmente são 

o tratamento que gera mais controvérsia, porque não é possível cumprir todos os critérios 
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exigidos pela IAS 38. As SD não conseguem medir fiavelmente o seu custo de formação, 

logo não podem capitalizar o custo.  

Também foi possível concluir que a inexistência do considerado “mercado ativo” exigido 

pela norma, leva à impossibilidade de utilizar o modelo de revalorização para este tipo de 

ativos, isto é, não é possível proceder à reavaliação dos montantes contabilísticos dos 

direitos desportivos.  

Devido à falta de opções relacionadas com a metodologia de reavaliação permitida, o que 

impossibilita a utilização deste modelo de mensuração, concluímos que o atual modelo 

de mensuração dos direitos desportivos dos jogadores de futebol não reflete a situação 

financeira verdadeira e apropriada da SD, já que o valor de mercado da maior parte dos 

jogadores sob contrato é superior ao valor contabilístico reconhecido.  

Na tabela 7, no subcapítulo 4.3, podemos observar e corroborar o referido no parágrafo 

anterior. Os valores de mercado dos jogadores de futebol são, geralmente, superiores aos 

valores contabilísticos registados dos direitos desportivos nas SD. Para além disso, 

através da recolha de informação e de opiniões junto dos entrevistados com o código 

CFO, todos corroboram de que os valores de mercado são efetivamente superiores. 

Assim, e por regra, os ativos das SD encontram-se subvalorizados, pelo que concluímos 

sobre a questão 1 desta dissertação: a mensuração ao custo histórico dos direitos 

desportivos sobre os jogadores de futebol não traduz a imagem verdadeira e apropriada 

sobre o ativo mais importante das SD. 

Consideramos que, com o objetivo de apresentar um valor mais justo dos jogadores, seria 

necessário conseguir suportar um modelo de revalorização válido, uma vez que o valor 

de mercado é, na quase totalidade dos casos, diferente do valor contabilístico.  

No entanto, e em concordância com o preconizado pelos entrevistados com o código 

CFO, o principal problema desse modelo de revalorização seria decidir o valor de 

mercado dos direitos desportivos para determinado jogador, face à inexistência de um 

mercado ativo ao abrigo dos requisitos da IAS 38. No entanto, neste caso, estes 

entrevistados referem que no futebol existe um mercado bastante ativo, mas realçam a 

incerteza quanto ao cumprimento da definição de mercado ativo de acordo com a IAS 38.  



 

71 
 

O mercado de transferências do futebol apenas se encontra aberto em duas janelas 

temporais ao longo da época, mas, como defendem CFO 1, CFO 2 e CFO 3, os jogadores 

de futebol são únicos e não existe semelhança entre eles, o que esbarra no requisito “os 

itens negociados no mercado são homogéneos”.  

A determinação do valor real do jogador pode ser um grande desafio, onde seria 

necessário determinar que variáveis e qual a ponderação que deveriam ser utilizadas. 

Existem muitas variáveis que podem condicionar o valor real dos jogadores, desde logo, 

a reputação, a forma imediata, a idade, as suas habilidades, os direitos de imagem, as 

conquistas individuais e coletivas do seu clube, a própria situação financeira da SD teria 

impacto, a posição, entre outros, requisitos partilhados pelos CFO entrevistados e também 

pelos restantes entrevistados com o código JOR.  

Recorrendo à opinião de JOR 2, baseado na sua experiência, a criação de um algoritmo 

baseado em dados estatísticos poderia ser uma ótima ferramenta de valorização. Porém, 

para além desta ferramenta partilhamos da opinião de CFO 1, que refere que esta situação 

só seria possível e credível com a criação de uma entidade reguladora, que validasse a 

base de cálculo. 

Em alternativa ao algoritmo, a constituição de uma comissão de avaliadores 

independentes regulados também por uma entidade reguladora é uma opinião partilhada 

pelos entrevistados CFO 1, CFO 3 e CFO 4. Corroboramos com os referidos entrevistados 

que defendem a não interferência dos agentes desportivos com interesse diretamente 

numa determinada valorização.  

O justo valor sobre os direitos desportivos traria mais verdade ao Balanço, opinião 

defendida por todos os entrevistados CFO. Todavia, chamamos à atenção para o referido 

por CFO 2, e partilhado por CFO 4, de que o justo valor traz também desvantagens, 

nomeadamente a volatilidade do resultado do exercício e o aumento dos gastos do 

período, derivado do registo de potenciais imparidades e ainda das amortizações do 

exercício. 

No entanto, face ao incumprimento dos requisitos do modelo de revalorização, exigido 

pelo IAS 38, propomos a introdução de uma informação complementar ao relatório e 

contas das SD, como a inclusão no anexo às desmonstrações financeiras. O anexo deveria 
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incluir os valores de mercado dos direitos desportivos de todos os jogadores do plantel, 

devidamente fundamento e com a devida comparação com os valores registados 

contabilisticamente, sendo até uma boa ferramenta para a análise de risco das SD. 

CFO 1, CFO 3 e CFO 4 concordam que pode ser uma boa solução, mas realçam mais 

uma vez que a existência de uma comissão de avaliadores independentes regulados por 

uma entidade é essencial para definir a credibilidade dos valores de mercado apurados 

dos direitos desportivos dos jogadores de futebol. O suporte referido no parágrafo anterior 

teria de ser baseado num relatório emitido pela comissão de avaliadores, opinião 

partilhada por estes entrevistados. Mais reticente sobre esta possível solução se mostrou 

CFO 2, alertando para a perda de capacidade do poder negocial das SD vendedoras.  

Face ao exposto não existe possibilidade de se efetuar a mensuração subsequente dos 

direitos desportivos ao justo valor, porque não são cumpridos todos os requisitos para a 

aplicação do modelo de revalorização. Não obstante, acreditamos que existe margem para 

que seja possível. Cremos que a criação de uma comissão de avaliadores independentes 

regulados por uma entidade podia desbloquear esse passo.  

De qualquer das formas e respondendo à questão 2 desta dissertação, entendemos que a 

inclusão no anexo ao R&C com a indicação dos valores de mercado como informação 

adicional ao relatório e contas das SD, pode ser a metodologia adequada. Esta 

informação divulgada no anexo deveria ser sempre suportado pela avaliação de uma 

comissão de avaliadores independentes regulados por uma entidade.  

A principal limitação que encontrámos no desenvolvimento do nosso estudo foi a falta de 

informação concreta sobre quais os critérios utilizados, pelos websites de referência, na 

avaliação dos jogadores. Tal facto não nos permitiu apresentar um estudo mais ambicioso, 

que poderia ter como finalidade apresentar um modelo alternativo para a mensuração do 

direito desportivo sobre o jogador. Por conseguinte, uma das sugestões que deixamos para 

estudos futuros – e que tenha uma durabilidade de execução superior a este – será a de 

avaliar possíveis variáveis a considerar na determinação do valor de mercado do jogador, 

concebendo uma base de variáveis consensuais e conceber um modelo que traduz 

monetariamente a informação relacionada com cada variável. Deste modo, poderia ser 
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possível aplicar um critério de mensuração único a qualquer direito desportivo, 

independentemente da política de contratações (ou de formação de plantel) de cada SD.  

Através da revisão de literatura efetuada e descrita ao longo do capítulo 2, há jogadores 

cujos direitos desportivos não são reconhecidos como ativo, como por exemplo jogadores 

formados internamente ou aquisições de jogadores “livres”. Tal facto, também, contribui 

para que o ativo das SD esteja subavaliado. Deste modo, dado que a utilização de 

jogadores formados internamente tem vindo a ser crescente e implica a utilização de 

recursos das SD seria interessante verificar o impacto de um modelo de capitalização do 

custo de formação (proposto por outros autores ou a ser elaborado) no ativo das SD, de 

modo a analisar a viabilidade da sua utilização.  

Refira-se uma outra limitação do presente trabalho: a falta de uma entrevista com um 

revisor oficial de contas, que teria permitido recolher uma visão sobre a aceitabilidade 

normativa de algumas das soluções de mensuração objeto de discussão. Dos contactos 

efetuados, nenhum dos revisores respondeu ao nosso pedido.  

  



 

74 
 

Referências Bibliográficas 

ABREU, R., MAGRO, F.; e DAVID, F. (2009), “Sistema de Normalização 

Contabilística: Justo valor versus credibilidade contabilística”, Revista TOC, Nº 111, pp. 

33-39 https://www.occ.pt/fotos/editor2/RevistaTOC111-SNC.pdf acedido em 29 agosto 

de 2017. 

ALONSO, A. (2004), “Modelo de valoración de clubes de fútbol basado en los factores 

clave de su negocio”, Universidad de Navarra, Facultad de Ciencias económicas y 

empresariales, Pamplona, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/13158/1/, acedido em 28 

agosto 2017. 

ALVES, B. (2008) Breve comparação entre o regime jurídico do profissional do futebol 

e o jogador amador. Associação Portuguesa de Direito Desportivo, crónica n,º 15. 

Consultado a 11/06/2011, 

em: http://www.apdd.pt/admin/manage/files/files/artigos/eng/Cronica.B.Alves.pdf  

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (1998): Lei n.º 28/98, de 26 de Junho. Estabelece um 

novo regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de 

formação desportiva. Diário da República, I Série-A, n.º 145. 

AULETTA, M. (2014), “Derechos y beneficios económicos em el futbol profesional. 

Breve análisis jurídico de las transferencias de futbolistas profesionales y de algunos 

negócios”, Revista Republicana, Nº 16, pp. 17-

43 http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/viewFile/8/7, 

acedido em 29 agosto de 2017. 

AYRES, L. (2008). Semi-Structured Interview. The SAGE Encyclopedia of Qualitative 

Research Methods. pp.811-812. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc. 

BANDEIRA, A. (2010): Ativos intangíveis e atividade de I&D: Oportunidades e desafios 

colocados à contabilidade; valorização de patentes e melhoria do relato financeiro. Porto: 

Vida Económica. 

https://www.occ.pt/fotos/editor2/RevistaTOC111-SNC.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/13158/1/
http://www.apdd.pt/admin/manage/files/files/artigos/eng/Cronica.B.Alves.pdf
http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/viewFile/8/7


 

75 
 

BARCONS-VILARDELL, C., MOYA-GUTIERREZ, S., SOMOZA_LOPEZ, A., 

VALLEVERDU-CALAFELL, J. e GRIFUL-MIQUELA, C. (1999). Human Resource 

Accounting. International Advances in Economic Research, Vol.5 (3), pp.386-394. 

BELL, J. (eds) (1997) Como realizar um projecto de investigação. Lisboa: Gradiva.(Obra 

original publicada em 1993). 

BENFICA, SAD (2016), “Relatório e Contas Consolidado e Individual 

2015/2016”, https://www.slbenfica.pt/pt-pt/slb/sad/prest_contas/contas_anuais acedido 

em 28 agosto 2017 

BENGGSTOON J. (2014): “Accounting and disclosure of football player registrations: 

Do they present a true and fair view of the financial statements?”; Tese de Mestrado em 

Contabilidade; Jönköping University, Jönköping, Suécia.  

BRAGA SAD, (2016) “Relatório e Contas 2015/2016”, http://scbraga.pt/relatoriocontas-

20152016.pdf  acedido em 28 agosto 2017 

BROMMER.B (2011), “Does the recognition of football players contracts require extra 

attention? Accounting, Valuation and Duration of Football player contracts. A 

reexamination with European data”, Master thesis Accounting, Tiburg University, 

Tiburg, the Netherlands, pp. 1-36. 

BURGESS, R. (1984). In the Field. London: Allen & Unwin. 

BRYMAN, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

BRYMAN, A. (2012). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press. 

CAÑIBANO CALVO, L.; GARCÍA-AYUSO COVARSÍ, M.; SÁNCHEZ MUÑOZ, 

M.P. (1999): "La relevancia de los intangibles para la valoración y la gestión de empresas: 

Revisión de la literatura". Revista Española de Financiación y Contabilidad, 28(100, 

Extraordinario), pp. 17-88. 

CARVALHO, C. (2003). Goodwill e Capital Intelectual: Contributos do Conceito de 

Capital Intelectual no Estabelecimento de uma Nova Noção de Goodwill. Universidade 

Aberta. 

https://www.slbenfica.pt/pt-pt/slb/sad/prest_contas/contas_anuais
http://scbraga.pt/relatoriocontas-20152016.pdf
http://scbraga.pt/relatoriocontas-20152016.pdf


 

76 
 

Circular nº 18/2011, de 19 de maio, “Cedência de direitos económicos relativos a direitos 

desportivos de jogadores. Autoridade Tributária e 

Aduaneira”, http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D41D1A8F-280D-

4DCC-8521-999D0AFB654D/0/Circular%20A.pdf acedido em 24 agosto 2017. 

CMVM (2017): “Comunicações do Futebol Clube do Porto, SAD à CMVM nos anos 

2016 e 

2017”; http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/ultimas_comunicacoes.cfm?num_ent=%25%

23%24CZ%22%5DX%20%0A acedido em 2 de setembro de 2017 

CMVM (2017): “Comunicações do Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD à CMVM nos 

anos 2016 e 

2017”; http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/ultimas_comunicacoes.cfm?num_ent=%25%

23TKY%22%3DT%20%0A acedido em 2 de setembro de 2017 

COLE, N. (2017): “Types of Purposive Samples” https://www.thoughtco.com/purposive-

sampling-3026727 acedido em 28 agosto de 2017 

COOPER, C. (2012). Vulgate accountability: insights from the field of football. 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol.25(4), pp.602-634. 

COOPER, CHRISTINE (2013). Insolvency practice in the field of football. Accounting, 

Organizations and Society, Vol.38(2), p.108(22). 

COSTA, A. (2008). A auditoria interna nos municípios portugueses. Universidade de 

Coimbra. 

CRAVO, D. (1990). Activos Intangíveis. Trabalho de Fim de Curso de Estudos 

Superiores Especializados em Auditoria. Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Aveiro. 

CRUZ, S. (2006): “Direitos desportivos resultantes da formação: Reconhecimento e 

mensuração”, Dissertação de Mestrado em Contabilidade e Auditoria. Universidade de 

Aveiro, Aveiro, Portugal. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D41D1A8F-280D-4DCC-8521-999D0AFB654D/0/Circular%20A.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D41D1A8F-280D-4DCC-8521-999D0AFB654D/0/Circular%20A.pdf
http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/ultimas_comunicacoes.cfm?num_ent=%25%23%24CZ%22%5DX%20%0A
http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/ultimas_comunicacoes.cfm?num_ent=%25%23%24CZ%22%5DX%20%0A
http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/ultimas_comunicacoes.cfm?num_ent=%25%23TKY%22%3DT%20%0A
http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/ultimas_comunicacoes.cfm?num_ent=%25%23TKY%22%3DT%20%0A
https://www.thoughtco.com/purposive-sampling-3026727
https://www.thoughtco.com/purposive-sampling-3026727


 

77 
 

CRUZ, S. (2012): “Modelo de Valorização do Direito Desportivo Resultante da 

Formação”, Tese de Doutoramento em Contabilidade. Universidade de Aveiro, Aveiro, 

Portugal. 

CRUZ, S.; SANTOS, L.; AZEVEDO, G. (2011): “Contabilização do direito desportivo 

sobre jogadores profissionais em clubes portugueses e brasileiros”, OTOC, Revista 

científica número 11|2011 

CRUZ, S.; SANTOS, L.; AZEVEDO, G. (2012): “Modelo de Valorização do direito 

desportivo resultante da formação”, RIGC - Vol. X, nº 20, Junio-Diciembre 2012 

CONSTANTINO, C.A.S. (2006): “A contabilização dos jogadores de futebol nas 

sociedades anónimas”. Dissertação de Mestrado em Ciências Empresariais. Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto, Porto, Portugal. 

CUNHA, R.G.D.L. da (2009): “Divulgação da informação e direitos de inscrição 

desportiva sobre jogadores: Estudo da IAS 38 em clubes de futebol europeus”, 

Dissertação de Mestrado em Contabilidade. Instituto Superior da Ciência do Trabalho e 

da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, Portugal. 

DOMENEGHETTI D.; MEIR R. (2009). “Ativos Intangíveis: como sair do deserto 

competitivo dos mercados e encontrar um óasis de valor e resultados para a sua empresa.” 

Rio de Janeiro, Elsevier. 

ECKSTEIN, C. (2004) “The measurement and recognition of intangible assets: then and 

now”, Accounting Forum, 28, pp. 139-158. 

EGGINTON, D.A. (1990): "Towards some principles for intangible asset accounting". 

Accounting and Business Research, 20(79), Summer, pp. 193-205. 

FPF: Federação Portuguesa de Futebol (2015) Regulamento do estatuto, da inscrição e 

transferência de jogadores (25 Junho 2015). Consultado a 25/08/2017, 

em: http://afbeja.fpf.pt/Portals/12/Documentos/Regulamentos/CO%20435%20Regulam

ento%20do%20Estatuto,%20da%20Categoria,%20da%20Inscric%CC%A7a%CC%83o

%20e%20Transfere%CC%82ncia%20de%20Jogadores.pdf?ver=2016-02-10-162515-

933 

http://afbeja.fpf.pt/Portals/12/Documentos/Regulamentos/CO%20435%20Regulamento%20do%20Estatuto,%20da%20Categoria,%20da%20Inscric%CC%A7a%CC%83o%20e%20Transfere%CC%82ncia%20de%20Jogadores.pdf?ver=2016-02-10-162515-933
http://afbeja.fpf.pt/Portals/12/Documentos/Regulamentos/CO%20435%20Regulamento%20do%20Estatuto,%20da%20Categoria,%20da%20Inscric%CC%A7a%CC%83o%20e%20Transfere%CC%82ncia%20de%20Jogadores.pdf?ver=2016-02-10-162515-933
http://afbeja.fpf.pt/Portals/12/Documentos/Regulamentos/CO%20435%20Regulamento%20do%20Estatuto,%20da%20Categoria,%20da%20Inscric%CC%A7a%CC%83o%20e%20Transfere%CC%82ncia%20de%20Jogadores.pdf?ver=2016-02-10-162515-933
http://afbeja.fpf.pt/Portals/12/Documentos/Regulamentos/CO%20435%20Regulamento%20do%20Estatuto,%20da%20Categoria,%20da%20Inscric%CC%A7a%CC%83o%20e%20Transfere%CC%82ncia%20de%20Jogadores.pdf?ver=2016-02-10-162515-933


 

78 
 

FIFA Federation International Football Association (2016): “Regulamento sobre o 

Estatuto e Transferência de Jogadores da 

FIFA.” http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52

/regulationsonthestatusandtransferofplayersjune2016_e_neutral.pdf acedido em 29 de 

agosto de 2017. 

FIFA: Federation International Football Association (2010) Regulations on the status and 

transfer of players. Consultado a 25/08/2017, 

em: http://pt.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/27/64/30/regulation

sstatusandtransfer2010_e.pdf 

FILHO, M. (2008) Reflexões em torno dos direitos federativos e econômicos. Derecho 

Deportivo En Línea, 10, Septiembre 2007 – Marzo 2008, pp.35-42. Consultado a 

25/08/2017, em: http://nuke.dd-

el.com/LinkClick.aspx?fileticket=AyMjNWK1sEQ%3d&tabid=60&mid=396 

FIRMIN, M. (2008). Unstructured Interview. The SAGE Encyclopedia of Qualitative 

Research Methods. pp 907-908. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. 

GOMES, P., SERRA, S. e FERREIRA, E. (2005), “Ativos intangíveis: o grau de 

adaptação das empresas portuguesas cotadas na Euronext relativamente à IAS 38”, 

Contabilidade e Gestão, Nº 2, pp. 15-53. 

HERNÁNDEZ, M. (2006), “Reconocimiento contable de los pagos a deportistas 

profesionales”, Partida Doble, Nº 175, pp. 32-

39, http://pdfs.wke.es/5/4/2/0/pd0000015420.pdf , acedido em 29 agosto 2017. 

HOLME, I. and SOLVANG, B. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

IASB - International Accounting Standards Board (2001): The framework for the 

preparation and presentation of financial statements. London. 

IASB - International Accounting Standards Board (2012). International Financial 

Reporting Standards London: IFRS Foundation Publications Department. 

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayersjune2016_e_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayersjune2016_e_neutral.pdf
http://pt.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/27/64/30/regulationsstatusandtransfer2010_e.pdf
http://pt.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/27/64/30/regulationsstatusandtransfer2010_e.pdf
http://nuke.dd-el.com/LinkClick.aspx?fileticket=AyMjNWK1sEQ%3d&tabid=60&mid=396
http://nuke.dd-el.com/LinkClick.aspx?fileticket=AyMjNWK1sEQ%3d&tabid=60&mid=396
http://pdfs.wke.es/5/4/2/0/pd0000015420.pdf


 

79 
 

KETELE, J. & ROEGIERS, X. (1999). Metodologia da Recolha de Dados: Fundamentos 

dos Métodos de Obeservação, de Questionários, de Entrevistas e de Estudo de 

Documentos. Lisboa: Instituto Piaget. 

LEV, B.; ZAROWIN, P. (1999): "The boundaries of financial reporting and how to 

extend them". Journal of Accounting Research, 37(2), Autumn, pp. 353-385 

LHAOPADCHAN, S. (2010). Fair value accounting and intangible assets; Goodwill 

impairment and managerial choice. Journal of Financial Regulation and Compliance, 

Vol.18(2), pp.120-130. 

MICHIE, J.; VERMA, S. (1999), “Is Paul Ince an Asset or a Liability? Accounting and 

Governance Issues in Football” in A Game of Two Halves? The Business of Football, S. 

Hamil et al (editors), Mainstream, pp. 139-157, Edinburg. 

MILES, M, & HUBERMAN, A. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded 

Sourcebook (2a Edição.). Thousand Oaks: Sage Publications. 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade (1999) Contrato Colectivo de Trabalho entre 

a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de 

Futebol. Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª Série, Vol. 66, n.º 33, 8 de Setembro de 

1999. 

MORENO ROJAS, J. (1997) “La problemática contable y fiscal de los derechos de 

adquisición de jugadores en las sociedades anónimas”, Revista de la Associación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas, n.º 43, pp. 28-32. 

MORENO ROJAS, J.; SERRANO DOMÍNGUEZ, F. (2001): "Los ativos intangibles en 

las sociedades anónimas deportivas: Reflexiones sobre criterios de reconocimiento y 

valoración de derechos sobre deportistas profesionales". Estudios Financieros. Revista de 

Contabilidad y Tributación, 216, pp. 179-196. 

MORROW, S. (1996), “Football players as human assets. Measurement as the critical 

factor in asset recognition: a case study investigation, Journal of Human Resource 

Costing and Accounting, Volume 1, Number 1, pp. 75-97. 



 

80 
 

MORROW, S. (1998), “FRS 10 – is it time toput players back on the balance sheet?, 

Soccer Analyst, Issue Nine, pp. 2-5. 

MORROW, S. (1997). Accounting for Football Players. Financial and Accounting 

Implications of ‘Royal Club Liégois and Others V Bosnian’ for Football in the United 

Kingdom. Journal of Human Resource Costing and Accounting, Vol.2 (1), pp.55-71. 

MORROW, S. (2003). The People’s game? - Football, Finance and Society. Houndmills; 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

MORROW, S. (2013). Football club financial reporting: time for a new model? Sport, 

Business and Management: An International Journal, Vol.3 (4), pp.297-311.  

NADAL, M. (2008): “Un acercamiento a los derechos federativos y su contenido 

patrimonial”. Iuris, Madrid, n. 128, p. 40-43 

ORDÓÑEZ SOLANA, C. (2001): Reconocimiento contable de jugadores en empresas 

que participan en competición profesional. Tesis Doctoral. Universidad Granada, 

Granada, Espanha. 

Pavlovic, V., Milacic, S. e Ljumovic, I. (2014), “Controversies about the Accounting 

Treatment of Transfer Fee in the Football Industry”, Management, 70, pp. 17-24. 

PORTO, SAD (2016), “Relatório e Contas Consolidado e Individual 

2015/2016”, http://www.fcporto.pt/pt/clube/grupo-fc-porto/Pages/r-c-2015-

2016.aspx#ancora_topo acedido em 28 agosto 2017 

QUIVY, R. e CAMPENHOUDT, L. (2008) Manual de investigação em ciências sociais. 

Tradução de J. M. Marques, M. A. Mendes e M. Carvalho. Lisboa: Gradiva  (Obra 

original publicada em 1995). 

RITCHIE, J., and LEWIS, J. (2003). Qualitative Research Practice. London: SAGE 

Publications Ltd.  

ROBERTO, J. (2003), “Contabilização dos contratos de jogadores de futebol”, Revisores 

e Empresas, pp. 35-40. 

http://www.fcporto.pt/pt/clube/grupo-fc-porto/Pages/r-c-2015-2016.aspx#ancora_topo
http://www.fcporto.pt/pt/clube/grupo-fc-porto/Pages/r-c-2015-2016.aspx#ancora_topo


 

81 
 

ROBINSSON, J. (1969). The Accumulation of Capital. London: Macmillan St Martin's 

Press 

RODRIGUES, A. (2011). “Activos Intangíveis - Algumas Reflexões Contabilísticas e 

Fiscais”. Estudos em memória do Prof. Doutor J. L. Saldanha Sanches. 469 - 520. 

Coimbra Editora, Coimbra. 

ROJAS, J.; FRANCISCO S. (2001), “Los ativos intangibles en las sociedades anonimas 

deportivas: reflexiones sobre criterios de reconocimiento y valoración de derechos sobre 

deportistas profesionales”, Revista de Contabildad y Tributación N.º 216, Marzo, pp. 179-

196. 

ROWBOTTOM, N. (2002) “The aplication of intangible asset accounting and 

discretionary policy choices in the UK football industry”, British Accounting Review, 34, 

pp. 335-355. 

RYAN, B., SCAPENS, R. and THEOBALD, M. (2002). Research Method and 

Methodology in Finance and Accounting, 2nd ed. London: Dexter Haven Associates Ltd. 

SAUNDERS, M., LEWIS, P., THORNHILL, A. (2012). Research Methods for Business 

Students. 6th ed. Essex: Pearson 

SCHIPPER, K. (2005). The introduction of International Accounting Standards in 

Europe: implications for international convergence. European Accounting Review, 

Vol.14(1), pp. 101-26. 

SILVA, O. (2015): “Tratamento contabilístico dos direitos desportivos dos jogadores de 

futebol da formação nas sociedades desportivas”, Dissertação de Mestrado em 

Contabilidade e Controlo de Gestão. Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 

Porto, Portugal (2015). 

SILVA, M.; RUA, S.; QUESADO, P.; (2017), “O TRATAMENTO CONTABILÍSTICO 

DOS ATIVOS INTANGÍVEIS: SNC VERSUS SNC-AP”, Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave, Vila do Conde, Portugal. 

SJPF (2017), http://sjpf.pt/?pt=news&op=OP_SHOW_DETAIL&id=8331, acedido em 

28 de agosto de 2017;  

http://sjpf.pt/?pt=news&op=OP_SHOW_DETAIL&id=8331


 

82 
 

SOFASCORE, (2017) https://www.sofascore.com/.  

SODERSTROM, N. and SUN, K. (2007). IFRS Adoption and Accounting Quality: A 

Review. European Accounting Review. Vol.16(4), pp. 675-702. 

SPORTING, SAD (2016), “Relatório e Contas Consolidado e Individual 

2015/2016”, www.sporting.pt/pt/clube/eventos/assembleia-geral/relatorios-e-contas 

acedido em 28 agosto 2017 

SPORTING, SAD (2017), “Relatório e Contas Consolidado e Individual 

2016/2017”, http://cdn.sporting.digitaljump.xyz/sites/default/files/documentos/relatorio

contassad30junho2017.pdf acedido em 9 Setembro 2017 

SVENNING, C. (2003). Metodboken. Eslöv: Conny Svenning och Lorentz Förlag. 

TERESA NADAL, M. (2008) Un acercamiento a los derechos federativos y su contenido 

patrimonial. Iuris, 128, Junio, pp. 40-43. 

Transfermarkt, (2017), http://www.transfermarkt.pt  

Transfermarkt (2016), Consulta de valores de mercado de mercado dos 

planteis http://www.transfermarkt.pt/liga-

os/marktwerteverein/wettbewerb/PO1/plus/?stichtag=2016-07-01, acedido a 10 de 

setembro de 2017. 

VALE, V. (2006), “O desporto e a NIC 38”, Revista Técnicos Oficiais de Contas, Nº 72, 

pp. 30-34. 

VITÓRIA SAD, (2016) “Relatório e Contas 

2015/2016”, http://vitoriasc.pt/public/files/files/36401475277310.pdf acedido em 28 

agosto 2017 

  

https://www.sofascore.com/
http://www.sporting.pt/pt/clube/eventos/assembleia-geral/relatorios-e-contas
http://cdn.sporting.digitaljump.xyz/sites/default/files/documentos/relatoriocontassad30junho2017.pdf
http://cdn.sporting.digitaljump.xyz/sites/default/files/documentos/relatoriocontassad30junho2017.pdf
http://www.transfermarkt.pt/
http://www.transfermarkt.pt/liga-os/marktwerteverein/wettbewerb/PO1/plus/?stichtag=2016-07-01
http://www.transfermarkt.pt/liga-os/marktwerteverein/wettbewerb/PO1/plus/?stichtag=2016-07-01
http://vitoriasc.pt/public/files/files/36401475277310.pdf


 

83 
 

Apêndice I - Pedido de colaboração para entrevista – Em Português 

Bom dia 

Antes de mais gostaria que fizessem chegar este email à vossa área ou responsável 

financeiro.  

O meu nome é Ricardo Cancela, aluno do Mestrado de Contabilidade e Controlo de 

Gestão na FEP - Faculdade de Economia do Porto e profissional de auditoria financeira 

na KPMG.  

No âmbito da tese de mestrado, dado o meu gosto por futebol, optei pelo seguinte tema: 

• “Direitos desportivos sobre jogadores profissionais: um critério de mensuração 

alternativo ao custo histórico” 

O que eu pretendo investigar é a razoabilidade dos direitos desportivos dos jogadores 

serem registados ao valor de mercado (justo valor) em vez de estarem ao custo de 

aquisição.  

Gostaria de saber qual a vossa opinião sobre o tema? Já efetuaram alguma análise sobre 

o tema?  

Na eventualidade de ser possível e mediante a vossa disponibilidade, gostaria de marcar 

uma reunião.  

Aproveito desde já para agradecer antecipadamente a vossa colaboração 

Ricardo Cancela 
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Apêndice II - Pedido de colaboração para entrevista – Em inglês 

Dear Sirs, 

First of all, I would like to introduce myself: 

My name is Ricardo Cancela and I am a 29 years old portuguese master's student. 

Currently, I am attending an Accounting Master at FEP - Faculdade de Economia do 

Porto and my professional occupancy is at KPMG Portugal as a financial auditor.  

At this point I am writing my thesis to finish the studies and, as I am passionate about 

football, I chose the following subject to write about in my thesis:  

• Professional soccer players' accounting: an alternative measurement criteria to 

historical cost – Fair value  

I intend to investigate if players can be recorded at the market value (fair value) as an 

alternative to the cost of acquisition currently used by sports' companies.  

Transfermarkt is the most credible entity in assessing market values worldwide, so you 

are the starting point of my work and your help would be very important to me. 

I approached some sports newspapers in Portugal (Jornal Record, Jornal A Bola , etc) 

which publish market value data, and they told me that their base is Transfermarkt.  

So if you care to help me in this matter I would very much appreciate. Please find my 

questions attached. 

Best Regards 

Ricardo Cancela 
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Apêndice III - Guião da entrevista – Sociedades desportivas 

Objetivo: percecionar a opinião de diversas personalidades da área financeiro-

contabilística, quanto à mensuração dos direitos desportivos  

Tópicos Orientadores Reunião: Direitos Desportivos Mensuração ao Fair Value: 

• Direitos Desportivos: Justo valor vs Custo histórico 

• Mercado Ativo exigido pela Norma 

• Variáveis utilizadas na determinação do valor de mercado do jogador 

• Conversão dessas variáveis em montantes monetários 

• Credibilidade do website Transfermarkt;  

• Consulta de agentes desportivos; 

• Potencial impacto do Justo Valor dos direitos desportivos nas Demonstrações 

financeiras das SD 

• Alternativas: Divulgação através do anexo ao R&C dos valores de mercado dos 

jogadores 
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Apêndice IV - Guião da entrevista aos entrevistados JOR 

Objetivo: percecionar a opinião dos entrevistados com o código JOR quanto à valorização 

atribuída aos direitos desportivos dos jogadores.  

• Determinação do valor de mercado 

• Os agentes desportivos de jogadores de futebol na determinação do valor de 

mercado 

• Variáveis consideradas na determinação do valor de mercado? Essas cotações são 

balizadas por um limite mínimo e um limite máximo previamente definido? 

• Conversão dessas variáveis em montantes monetários? 
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Apêndice V - Transcrição da entrevista a JOR 1 

P – Perguntas do entrevistador 

R – Respostas do entrevistado 

P1: Quem determina o valor de mercado 

R1: Os nossos valores de mercado são discutidos e decididos pelos usuários e 

especialistas em um fórum chamado de análise de valor de mercado. O fórum é gerido 

por moderadores que acompanham a discussão dos valores de mercado dos jogadores. 

No fim da discussão decide-se um novo valor. No final os valores são revistos e aprovados 

pelo nosso Diretor Gerente. 

Os nossos valores de mercado para os jogadores têm muitos fatores que é preciso ter em 

conta: idade do jogador, equipa, divisão, duração de contrato, interesse de outros clubes 

(rumores, mercado do jogador), dados de desempenho, posição do jogador e os valores 

de transferências que foram pagos por ela até agora. 

P2: Referiu que as cotações são discutidas nos fóruns. Quem são esses users que 

participam no fórum? 

R2: No transfermarkt, essa secção é apenas para o público, em geral, dar a sua opinião 

sobre os valores de mercado dos jogadores. Para isso é preciso ser um utilizador com 

conta registada no nosso website. 

Normalmente, essa secção é pouco valorizada por nós pelas seguintes razões: 

- Não há muita aderência do público para esta questão (e para muitas outras dentro do 

site, visto que, o próprio site em Portugal é bastante pequeno, novo (versão em português 

lançada em 2014) e o público ainda desconhece a maioria das funcionalidades deste site, 

ao contrário do website “zerozero.pt” porque a empresa lá é sustentável com vários 

jornalistas e colaboradores); 

- O público que adere não é credível devido à pouca precisão e investigação base, além 

de terem opiniões clubistas como base nas decisões; 



 

88 
 

P3: Os agentes desportivos são ouvidos na determinação desse valor? Se sim, são 

ouvidos quantos agentes? Os valores são consensuais, isto é, não diferem 

significativamente entre estes? 

R3: Inicialmente, pensámos que seria uma ótima ideia e, por vezes, tentámos recorrer a 

todos os agentes dos jogadores da Liga NOS + Ledman Liga PRO na determinação do 

valor do jogador, porém, não é uma boa prática, tal como recorrer a dirigentes dos clubes 

ou aos próprios jogadores. Isto porque estes tentam valorizar ao máximo os seus 

jogadores e também se tornam pouco credíveis. Já tive um caso de um agente a querer 

pôr um jogador do CPP com valor de mercado 15M €, o que é absolutamente impensável. 

15M € é a maior venda que o SC Braga fez e é atualmente o 4º clube português com maior 

poder no mercado que é muito pobre e centralista em Portugal. 

P4: Essas cotações pretendem traduzir o valor de mercado dos jogadores?   

R5: Sim, muitas pessoas não entendem bem a definição do valor de mercado neste âmbito 

e dizem que "O valor de mercado é o valor que se paga pelo jogador." uma frase da qual 

sou opositor. Não acho que um negócio possa ditar o valor de mercado do jogador, mas 

sim que as nossas avaliações dos jogadores sirvam de base para esses negócios, tal como 

acontece em variadíssimos casos. 

P5: Essas cotações são balizadas por um limite mínimo e um limite máximo 

previamente definido? 

R5: Em certas competições gostamos de estabelecer um limite máximo dos valores de 

mercado para as cotações não fugirem de algo que é o poder de mercado no país que 

também conta muito na valorização de um jogador. Porém, pode haver exceções à regra, 

mas esses casos serão analisados mais especificamente. 

P6: Quais as variáveis consideradas na determinação do valor dos jogadores? 

R6: São várias. Desde já o tal poder de negócio da competição e do clube onde está 

inserido, para poder limitar os seus jogadores a um intervalo de valores considerável para 

os seus valores de mercado. Aqui contam os negócios efetuados no passado, a reputação 

do clube e a evolução do clube, no âmbito do desempenho. 
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Depois avançamos para uma análise mais concreta. Para o desempenho dos jogadores, 

gostamos de agrupar por posições os jogadores e analisar de forma relativa o desempenho 

entre os jogadores e cruzar com o limite anterior para esse intervalo ser ainda mais curto. 

Depois ainda consideramos dados do jogador como a idade e duração de contrato.  

P7: Quem define essas variáveis? 

R7: O chefe definiu inicialmente que estas seriam as variáveis e a determinação dos 

primeiros limites pelos campeonatos. Cada chefe de área ou país e os analistas definem 

as cotações dessas variáveis e analisam estes valores, no fim de chegar a um conjunto de 

valores final e a palavra final é do chefe para lançar as alterações dos valores de mercado. 

P8: De que modo é que essas variáveis são convertidas em valores monetários? Ou 

seja, depois de definir as variáveis a analisar, como chegamos à cotação? 

R9: É uma excelente questão e a mais complicada e abstrata de todo o processo. Nós 

costumamos fazer como respondido no 5, que é pela limitação sucessiva dos valores até 

chegar a um valor de mercado ou a um intervalo por onde consideramos ser certo, tudo 

por análise comparativa, tanto ao que era o jogador antes, tal como no desempenho pelos 

outros jogadores da mesma posição, e também, como em estatutos dos jogadores numa 

Liga. Podemos pensar em traduzir todas estas análises para um algoritmo mas é algo 

sempre complicado, pois muitas vezes há falta de informação, principalmente no que toca 

ao desempenho dos jogadores. 
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Apêndice VI - Grelha de análise de conteúdo das entrevistas referentes aos 

entrevistados com o código CFO 

 

 

Entrevistado Cargo / Categoria a) Direitos Desportivos: Justo valor vs Custo histórico

CFO 1 Responsável pelo Departamento 
Financeiro de uma SD

O justo valor sobre os direitos desportivos traria mais verdade ao Balanço. É convicção desta SD que o 
valor do plantel de futebol profissional é bastante superior ao valor registado contabilisticamente nos termos 
no normativo aplicável.

CFO 2 Responsável pelo Departamento 
Financeiro de uma SD

No caso desta SD, a única vantagem prática seria o aumento do ativo. No entanto vejo mais situações 
negativas com o justo valor dos direitos desportivos, como por exemplo, a volatilidade do resultado do 
exercício e o aumento dos gastos do período com o registo de potenciais de imparidade e ainda das 
amortizações do exercício. O futebol é o momento e esta SD, como clube vendedor, deve é vender na 
melhor altura, não interessando propriamente o valor contabilístico do jogador

CFO 3
Responsável pelo Departamento 
Financeiro de uma SD

Existindo essa possibilidade de reavaliar os jogadores, seria certamente interessante efetuarmos essa 
reavaliação. De qualquer das formas a volatilidade do montante pode ser um grande entrave ao justo valor. 
O futebol é o momento e o que hoje pode estar subavaliado amanhã poderia sobreavaliado.

CFO 4
Responsável pelo Departamento de 
Planeamento e Controlo de Gestão 
de uma SD

A possibilidade de reavaliar os direitos desportivos dos jogadores, aumentaria o ativo, permitindo um 
aumento do capital próprio da sociedade. Aliás este é um tema muito debatido quando se fala do artigo 35º 
do CSC, uma vez que a reavaliação dos planteis permitiria a muitos clubes saírem do âmbito deste artigo.
No entanto, apesar das IFRS permitirem a reavaliação dos ativos das empresas ao justo valor, no caso 
específico dos ‘passes’ de jogadores, esta reavaliação não é possível. A justificação para isso é que não 
existe um mercado ativo para determinar o valor dos direitos desportivos de cada jogador em determinada 
data. Essa avaliação poderia ser feita com base em opiniões de especialistas independentes mas, dada a sua 
subjetividade, à luz das normas internacionais, isto não é possível.

Entrevistado b) Mercado Ativo exigido pela Norma c) Variáveis utilizadas na determinação do valor de mercado do 
jogador

CFO 1

O mercado de transferências do futebol está aberto em duas janelas 
temporais ao longo da época e enquadra-se na definição que o IAS 38 
refere.  Acredito que todos os jogadores tenham as suas próprias 
características, apesar de poderem existem semelhanças entre alguns, 
pode possa aqui residir o principal problema.

Eu acredito nesse valor de mercado para todos os jogadores. Um 
algoritmo é uma solução de forma a termos uma termo de 
comparabilidade. Existem entidades que já o fazem pelo que deve ser 
possível. A margem de progressão, idade, os sucessos desportivos e a 
duração contrato podem tem impacto na avaliação.

CFO 2
Os jogadores de futebol são únicos e não existe semelhança entre eles, 
cada um tem a sua característica, pelo que acredito não cumpre com o 
requisito da norma “os itens negociados no mercado são homogéneos.

É claro que existe um valor de mercado para os jogadores, mas não 
existem avaliadores iguais e as opiniões podem divergir umas das 
outras. Um algoritmo pode ser capaz de determinar esse valor, mas não 
sei até que ponto será fiável. As variáveis estarão relacionadas com a 
performance, idade, margem de progressão e os sucessos desportivos 
tanto individualmente como coletivamente.

CFO 3
Não existem jogadores de futebol iguais, todos são diferentes, todos 
tem as suas característica. Não cumpre com todos os requisitos da 
norma.

Acredito que um algoritmo pode ser capaz de determinar o valor de 
mercado dos jogadores de futebol.  Na minha opinião, margem de 
progressão, duração de contrato, habilidades e os sucessos desportivos 
são os fatores mais importante.

CFO 4
Essa avaliação poderia ser feita com base em opiniões de especialistas 
independentes mas, dada a sua subjetividade, à luz das normas 
internacionais, isto não é possível. 

Existe um valor de mercado para todos os jogadores que na minha 
opinião. Um algoritmo deve ser capaz de determinar esse valor. Os 
principais variáveis são margem de progressão, as habilidades, sucesso 
desportivo individual e coletivo e ainda duração do contrato, dado que 
quanto mais próximo do final do contrato estiver existe a tendência para 
o valor de mercado baixar
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Entrevistado d) Conversão dessas variáveis em montantes monetários e) Credibilidade do website Transfermarkt

CFO 1 O constante avanço tecnológico deve permitir a criação de um 
algoritmo capaz de o fazer.

Considero um site credível e utilizo de forma a efetuar uma comparação 
com os montantes contabilísticos que temos registados, embora não 
conheço a base deles nem como é feita a conversão das variáveis em 
montantes monetários. A título de exemplo vendemos um um defesa 
central por 800.000 euros, que o montante ainda não tinha sido 
divulgado, e no Transfermarkt esse era o valor de mercado desse 
jogador. Nos casos de uma potencial reavaliação dos direitos 
desportivos teriam de ser constituídas novas entidades ou avaliadores 
certificados e teriam que ter uma entidade que regulasse essa atividade.

CFO 2

Apesar de acreditar neste algoritmo, isto poderia ser um problema. É a 
uma das situações mais complicadas e abstratas de todo o processo. O 
que para mim vale 50 Milhões de euros para outra pessoa pode valer 
apenas 20 Milhões de euros e essa conversão mesmo que baseada em 
critérios poderia não ser consensual

Sim consulto, mas apenas  por curiosidade, mas não considero útil. O 
valor de mercado é tão volátil que não permite ao Transfermarkt estar 
sempre atualizado e isso traria dificuldades ao nível contabilístico.

CFO 3 A criação de um algoritmo pode ser a solução para converter as 
variáveis determinadas

É um site útil e eu utilizo, mas principalmente para ter uma ideia de 
quanto uma entidade independente tem determinado um valor de 
mercado de um jogador. Pode ser uma opinião pessoal, mas acredito 
os valores de referência do Transfermarkt são prudentes.

CFO 4 Com base nas variáveis determinadas, pode ser criado um algoritmo 
capaz de converter em montantes monetários. 

Eu acedo com algum frequência, quando estou interessado em perceber 
o valor de mercado de uma entidade terceira. Considero útil, mas os 
valores de referência do Transfermarkt estão sempre abaixo daquilo 
que é expectável.

Entrevistado f) Consulta de agentes desportivos g) Potencial impacto do Justo Valor dos direitos desportivos nas 
Demonstrações financeiras das SD

CFO 1

Os agentes desportivos podem ser importantes pela experiência 
acumulada, mas atenção que teriam que ser independentes, para evitar 
especulação. No caso de passar a ser aceite a reavaliação a valores de 
mercado deve ser criada uma entidade reguladora que não permita a 
interferência dos agentes desportivos que tem interesse diretamente 
numa determinada valorização.

O justo valor sobre os direitos desportivos traria mais verdade ao 
Balanço. O nosso Ativo seria claramente superior se o método de 
reavaliação fosse aceite. As reavaliações deveriam ser prudentes, de 
forma a evitar registos de montante elevado em imparidade no futuro.  
A possível reavaliação dos direitos desportivos dos jogadores e com o 
consequente aumento dos Ativos Intangíveis levaria a um aumento das 
amortizações do exercício e consequentemente a uma diminuição do 
resultado do exercício corrente. A SD deixaria de estar em 
incumprimento com o Artigo 35º do Código das Sociedades 
Comerciais (CSC), que é sempre alvo de uma chamada de atenção 
(ênfase) por parte do Revisor Oficial de Contas.

CFO 2

Os agentes desportivos dos jogadores de futebol apesar de poderem 
ser uma mais-valia numa possível valorização, não devem ser 
consultados na atribuição do valor de mercado. Isto porque se forem 
parte interessada podem influenciar a valorização final e iriam 
certamente tentar valorizar ao máximo os seus jogadores ou no caso de 
não terem interesse naquela transação mas noutra com a mesma SD, 
poderiam tentar desvalorizar.

No caso desta SD, a única vantagem prática seria o aumento do ativo. 
No entanto vejo mais situações negativas com o justo valor dos direitos 
desportivos, como por exemplo, a volatilidade do resultado do 
exercício e o aumento dos gastos do período com o registo de 
potenciais de imparidade e ainda das amortizações do exercício. O 
futebol é o momento e esta SD, como clube vendedor, deve é vender 
na melhor altura, não interessando propriamente o valor contabilístico 
do jogador. A reavaliação dos direitos desportivos teria um impacto 
negativo na sociedade, seria difícil explicar a um sócio menos informado 
as constantes variações do resultado líquido, para além de que iria 
aumentar o desequilíbrio ainda mais o campeonato português 
principalmente entre os mais ricos e mais pobres. A SD está em 
cumprimento do Artigo 35º do CC.

CFO 3

Os agentes desportivos são certamente uma mais-valia, porque 
conhecem o mercado e devem ser consultados na atribuição do valor 
de mercado dos direitos desportivos dos jogadores, mas atenção que 
devem ser independentes. 

Existindo essa possibilidade de reavaliar os jogadores, seria certamente 
interessante efetuarmos uma simulação dessa reavaliação. De qualquer 
das formas a volatilidade do jogador pode ser um grande entrave ao 
justo valor dos direitos desportivos. O futebol é o momento e o que 
hoje pode estar subavaliado amanhã poderia estar sobreavaliado. Para 
efeitos do artigo 35º do CSC, seria um ponto positivo e a SD passaria 
a ter uma situação liquida mais positiva.

CFO 4

Os empresários são pessoas conhecedoras do negócio e que podem 
ajudar na avaliação dos direitos desportivos dos jogadores, no entanto, 
é uma situação que apenas pode acontecer com a criação de uma 
entidade que possa mediar essa avaliação, uma espécie de comissão de 
avaliação.

A possibilidade de reavaliar os direitos desportivos dos jogadores 
aumentaria o ativo desta SD, permitindo um aumento do capital próprio 
da sociedade. Aliás este é um tema muito debatido quando se fala do 
artigo 35º do CSC, uma vez que a reavaliação dos planteis permitiria a 
muitos clubes saírem do âmbito deste artigo e no nosso caso 
aconteceria. Por outro lado, a questão do aumento dos gastos com as 
amortizações do exercício e ainda as potencias imparidades que 
poderiam ter de ser registadas, o que levaria a um resultado líquido 
bastante volátil ano após ano. Essa reavalição deveria ser suportada por 
um estudo muito concreto e favorável para recomendar à administração 
da SD a contabilização dos direitos desportivos ao justo valor.
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Entrevistado h) Alternativas: Divulgação através de um “anexo ao Anexo” dos valores de mercado dos jogadores

CFO 1

CFO 2

CFO 3

CFO 4

O anexo ao relatório e contas poderia ser uma boa solução, mas seria necessária uma comissão de avaliadores independentes que podem definir 
com credibilidade o valor de mercado dos direitos desportivos. Nas demonstrações financeiras desta SD, é revelado um texto a indicar que o 
valor do plantel é bastante superior aos valores registados contabilisticamente, embora não apresentem essa diferença, nem esses valores, pelo 
que o anexo ao relatório e contas seria uma ótima oportunidade de mostrar aos leitores nas demostrações financeiras que a SD tem um valor 
muito superior ao registado na contabilidade.
Não seria uma boa solução, dado que retirava às SD poder negocial, comprometendo-a com os montantes divulgados
O anexo ao relatório e contas poderia ser uma boa solução, mas teria que estar suportado por algo credível. A criação de uma comissão de 
avaliadores independentes pode ser a chave. 
Poderia ser uma solução, mas antes de mais deveria ser constituída e devidamente regulada, uma comissão de avaliadores independentes que 
podem definir com credibilidade o valor de mercado dos jogadores de futebol
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Apêndice VII - Grelha de análise de conteúdo das entrevistas referentes aos 

entrevistados com o código JOR 

 

 

  

Entrevistado Cargo / Categoria a) Determinação do valor de mercado

JOR 1 Colaborador de uma plataforma 
avaliadora de valores de mercado

Os valores de mercado são discutidos e decididos por usuários e especialistas num fórum do website 
chamado de “análise de valor de mercado”. Esse fórum é gerido por moderadores que acompanham a 
discussão dos valores de mercado dos jogadores. No fim da discussão decide-se um novo valor. No final 
os valores são revistos e aprovados pelo Diretor Gerente. os valores de mercado para os jogadores têm 
muitos fatores que é preciso ter em conta: idade do jogador, a sua equipa, divisão, duração de contrato, 
interesse de outros clubes (rumores, mercado do jogador), dados de desempenho, posição do jogador e 
até os valores de transferências que foram pagos por esse jogador até ao momento. a secção dos fóruns é 
apenas para o público, em geral, partilhar a sua opinião sobre os valores de mercado dos jogadores, pois 
normalmente, essa secção é pouco valorizada por nós pelas seguintes razões: i) Não há muita aderência do 
público para esta questão (e para muitas outras dentro do site, visto que, o próprio site em Portugal é 
bastante pequeno, novo (versão em português lançada em 2014) e o público ainda desconhece a maioria 
das funcionalidades deste site; e ii) O público que adere não é credível devido à pouca precisão e 
investigação base, além de terem opiniões clubistas como base nas decisões.

JOR 2
Colaborador de uma plataforma 
avaliadora de valores de mercado

O valor de mercado de um jogador que é considerado é calculado de acordo com um algoritmo, calculado 
mediante determinados critérios estatísticos, sendo esse algoritmo confidencial. Acrescentou que cada uma 
dessas estatísticas pode ter impacto positivo ou negativo no cálculo do valor do jogador, dependendo do 
evento específico, da posição do jogador, da área de jogo, e ainda do minuto da partida

JOR 3 Jornalista Especialista em Desporto
A referência do nosso jornal é o site do Transfermarkt, por considerar como o mais fiável ao nível da 
valorização dos jogadores de futebol. Os fatores que se devem ter mais em consideração na avaliação do 
valor de mercado do jogador são: a margem de progressão, a idade e as suas habilidades.

Entrevistado b) Os agentes desportivos de jogadores de futebol na 
determinação do valor de mercado

c) Variáveis consideradas na determinação do valor de mercado

JOR 1

Inicialmente, pensámos que seria uma ótima ideia e, por vezes, tentámos 
recorrer a todos os agentes dos jogadores da 1ª e da 2ª Ligas de 
futebol Portuguesas na determinação do valor do jogador, porém, não é 
uma boa prática, tal como recorrer a dirigentes dos clubes ou aos 
próprios jogadores. Isto porque estes tentam valorizar ao máximo os 
seus jogadores e também se tornam pouco credíveis

Para cada país existe um chefe e analistas e são eles que em conjunto 
definem as cotações dessas variáveis e analisam estes valores, no fim de 
chegar a um conjunto de valores final, sendo que a palavra final é 
sempre do chefe para lançar as alterações dos valores de mercado.
As competições onde estão inseridos pode limitar os seus jogadores a 
um intervalo de valores considerável para os seus valores de mercado. 
Os negócios efetuados no passado, a reputação do clube e a evolução 
do clube, no âmbito do desempenho futebolístico são variáveis 
importantes nessa valorização. Posteriormente é efetuada uma análise 
mais concreta. Para o desempenho dos jogadores, gostamos de 
agrupar por posições os jogadores e analisar de forma relativa o 
desempenho entre os jogadores e cruzar com o limite anterior para esse 
intervalo ser ainda mais curto. Consideramos ainda dados do jogador 
como a idade e duração de contrato.

JOR 2
Os agentes desportivos apesar de poderem ser uma mais-valia, não são 
ouvidos nem consultados na atribuição do valor de mercado

As variáveis consideradas tem em consideração dados estatísticos que 
são relativizados dependendo da competição em causa, da posição do 
jogador, da área de jogo e dos minuto de utilização. No entanto, esse 
algoritmo compreende a avaliação individual dos jogadores consoante a 
sua performance em determinada partida através, nomeadamente do 
número de passes certos e errados, intercetações, tackles, duelos 
ganhos, sendo calculada a sua classificação para uma correspondência 
específica conseguindo mostrar graficamente o esforço do jogador no 
campo.

JOR 3

O contacto com os agentes desportivos é, sem dúvida, uma vantagem 
neste ramo, pelo que considero que devem ser ouvidos em questões de 
atribuição de valores de mercado. No entanto, na minha opinião, não 
devem ser consultados os agentes desportivos que sejam parte 
interessada naquele jogador, mas sim agentes desportivos que não 
representem aquele jogador

Os principais fatores que se devem ter mais em consideração na 
avaliação do valor de mercado do jogador são: a margem de 
progressão, a idade e as suas habilidades
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Entrevistado h) Alternativas: Divulgação através do anexo ao R&C dos valores de mercado dos jogadores

CFO 1

CFO 2

CFO 3

CFO 4

A inclusão dessa informação no anexo ao relatório e contas poderia ser uma boa solução, mas seria necessária uma comissão de avaliadores 
independentes que podem definir com credibilidade o valor de mercado dos direitos desportivos. Nas demonstrações financeiras desta SD, é 
revelado um texto a indicar que o valor do plantel é bastante superior aos valores registados contabilisticamente, embora não apresentem essa 
diferença, nem esses valores, pelo que o anexo ao relatório e contas seria uma ótima oportunidade de mostrar aos leitores nas demostrações 
financeiras que a SD tem um valor muito superior ao registado na contabilidade.
Não seria uma boa solução, dado que retirava às SD poder negocial, comprometendo-a com os montantes divulgados
O anexo ao relatório e contas poderia ser uma boa solução, mas teria que estar suportado por algo credível. A criação de uma comissão de 
avaliadores independentes pode ser a chave. 
Poderia ser uma solução, mas antes de mais deveria ser constituída e devidamente regulada, uma comissão de avaliadores independentes que 
podem definir com credibilidade o valor de mercado dos jogadores de futebol
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