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Ao(s)  
Presidente do Conselho Deliberativo e demais Membros, 
Presidente da Diretoria Executiva e demais Membros, 
Presidente do Conselho de Ética e Disciplina e demais Membros, 
Conselheiros do Clube. 

 
Prezados Senhores, 

 
  O Conselho Fiscal do Fortaleza Esporte Clube nos termos do Art. 
91 do Estatuto Social do Fortaleza Esporte Clube apresenta o Parecer sobre a 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2022. 
   
1- Receitas e Despesas Globais 
 
  Conforme a previsão orçamentária de 2022 o clube está com 
expectativa de uma Receita Bruta na ordem de R$141,09 milhões, o que 
corresponde a um crescimento de aproximadamente 44% em relação a 
estimativa de receita realizada para o exercício de 2021.   
  A Receita Operacional Líquida, observando as deduções 
previstas, foi estimada na ordem de R$137,62 milhões, o que corresponde a 
um crescimento de aproximadamente 40% em relação a estimativa realizada 
para 2021.   
  No que se refere as Despesas o orçamento para 2022 prevê 
Custos e Despesas na ordem de R$136,49 milhões, que se somado as 
despesas financeiras e juros, teremos uma despesa total na ordem de 
R$137,05 milhões, o que corresponde a um crescimento de aproximadamente 
27% em relação a estimativa realizada para o exercício de 2021.   
  Diante os números apresentados, o clube está prevendo um 
superávit operacional no exercício de 2022 na ordem de R$1.131.875,03, e 
incluindo as despesas financeiras e juros com empréstimos, um superávit de 
R$571.875,03.   
 

 
* Para a informação de Receitas está sendo considerado a Receita Bruta. 
* Para a informação de Despesas estão sendo considerados todos os custos e despesas somados as deduções da Receita Bruta. 
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2- Detalhamento das Receitas 
   
2.1 Sócio Torcedor 
 
  A receita com o Sócio Torcedor para 2022 foi estimada em 
R$18,72 milhões de reais, o que corresponde a um crescimento de R$13,92 
milhões (290%) em relação ao ano de 2021 que teve sua receita estimada em 
R$4,80 milhões.   
  Considerando que o clube teve até outubro de 2021 uma 
arrecadação na ordem de R$6,49 milhões superando os valores previstos para 
2021 conforme abaixo: 
 

 
Fonte: www.leaotransparente.com.br 
 

  Considerando que com a liberação de público nos estádios de 
futebol as adesões/renovações passaram a aumentar consideravelmente como 
já pode ser observado no mês de outubro de 2021, que propiciou ao clube uma 
receita de R$1,30 milhões. 
  Concluímos que a previsão estipulada para essa receita em 2022 
esteja adequada desde que não existam novas restrições sanitárias que 
impeçam ou diminuam a presença do torcedor no estádio.    
 
2.2 Bilheteria 
 
  No que se refere a bilheteria a estimativa de arrecadação para 
2022 está na ordem de R$15,39 milhões de reais, lembrando que em 2021 não 
houve previsão de arrecadação para essa receita visto que a presença de 
público estava proibida nos estádios. 
  Observando os parâmetros adotados pela Diretoria Executiva 
contidos nas notas explicativas, considerando os jogos de competição 
internacional que possuem um maior potencial de arrecadação, entendemos 
que a proposta da Diretoria para esta receita está adequada desde que não 
existam novas restrições sanitárias que impeçam ou diminuam a presença do 
torcedor no estádio. 
 
2.3 Patrocínios 
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  A receita com Patrocínios foi estimada em R$10,43 milhões o que 
corresponde a um acréscimo de R$3,79 milhões (57%) em relação ao valor de 
2021 que foi estimado em R$6,64 milhões.  
  Consideramos que para 2022 o crescimento nessa arrecadação 
seja possível pela campanha de destaque em 2021 que melhorou a visibilidade 
da marca Fortaleza e pela participação do clube em uma competição 
internacional o que amplia a possibilidade de melhores patrocínios. 
 
2.4 Direitos de Transmissão   
 
  A receita com Direitos de Transmissão foi estimada em R$67,36 
milhões de reais, o que corresponde a um acréscimo de R$4,60 milhões (7%) 
com relação ao valor inicial que era de R$62,76 milhões. 
  Importante ressaltar que apesar do acréscimo de R$15,00 
milhões de reais do direito de transmissão da Copa Libertadores da América, 
não houve um aumento considerável da receita estimada em 2022 em relação 
a 2021 pois neste ano tivemos a arrecadação da premiação do Campeonato 
Brasileiro de 2020 que só foi paga em 2021, dessa forma entendemos que a 
receita estimada para 2022 para esse item está adequada 
   
2.5 Direitos Econômicos 
 
  A receita com Direitos Econômicos foi estimada em R$10,00 
milhões de reais, o que corresponde ao mesmo estimado em 2021. 
  Considerando que o clube possui os direitos econômicos de 
vários atletas e que com a campanha de destaque em 2021 houve uma 
valorização desse ativo entendemos que a previsão esteja adequada. 
 
2.6 Lojas 1918 
 
  A receita com as lojas 1918 foi estimada em R$13,20 milhões de 
reais, o que corresponde a um acréscimo de R$4,40 milhões (50%) com 
relação ao valor previsto em 2021 que era de R$8,80 milhões. 
  Considerando que em 2021 (até outubro) o clube obteve uma 
arrecadação de aproximadamente R$10,56 milhões com as Lojas 1918, 
mesmo com meses de restrições sanitárias, conforme podemos observar 
abaixo: 
 

 
Fonte: www.leaotransparente.com.br 
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 Entendemos que a estimativa realizada pela Diretoria para essa receita 
esteja adequada desde que não tenhamos novas restrições sanitários que 
possam impactar no fechamento das lojas do clube. 
   
2.7 Principais Receitas Previstas 
 

 
  
3- Detalhamento das Despesas 
 
3.1 Compras de Mercadorias Vendidas 
 
  A despesa com o Custo de Mercadorias Vendidas foi estimada em 
R$6,24 milhões, o que corresponde a um acréscimo de R$2,04 milhões (49%) 
com relação ao valor estimado em 2021 que foi de R$4,20 milhões.   
  Como houve um acréscimo na estimativa de arrecadação com a 
venda de mercadorias nas lojas do clube entendemos que a previsão de 
acréscimo nessa despesa está adequada. 
 
3.2 Despesas com Operações de Jogos 
  
  A despesa com as operações jogos foi estimada em R$9,19 
milhões, o que corresponde a um acréscimo de R$7,34 milhões (396%) com 
relação ao valor estimado em 2021 que foi de R$1,85 milhões. 
  Considerando que a estimativa de 2021 foi realizada com a 
premissa de que nenhum jogo teria presença de público. 
  Considerando que as despesas com operações de jogos com a 
presença de público foram bastava elevadas, sobretudo, pelo protocolo 
sanitário que demanda um maior controle por parte do clube. 
  Entendemos que essa despesa está estimada de maneira 
adequada, porém como boa parte dos demais itens pode sofrer uma variação 
dependendo do comportamento da pandemia e das restrições sanitárias. 
 
3.3 Despesas Com Futebol Profissional   
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  As despesas com futebol profissional foram estimadas em 
R$88,53 milhões, o que corresponde a um acréscimo de R$8,33 milhões (10%) 
com relação ao valor estimado em 2021 que foi de R$80,20 milhões. 
  Entendemos que o acréscimo sugerido pela Diretoria Executiva 
esteja adequado, visto que o clube participará de uma competição internacional 
que exigirá um investimento maior na formação do elenco o que é comportado 
pelo aumento de receita que o clube obterá.  
 
3.4 Principais Despesas Previstas 
 

 
 
4 Notas Explicativas 
 
 A disponibilização de um documento com notas explicativas é uma 
evolução em relação aos orçamentos dos exercícios anteriores, entretanto 
consideramos que essas ainda estão resumidas com poucas informações da 
composição dos itens do orçamento. 
 Seria interessante a Diretoria Executiva disponibilizar nas notas 
explicativas a composição e um maior detalhamento dos valores que compõe o 
orçamento. 
 Apenas para exemplificar, no item “Despesas com Pessoal 
Administrativo/Folha PJ”, nas notas explicativas poderia haver um 
detalhamento do que compõe essa despesa para uma maior compreensão de 
todos.  
 Recomendamos que em orçamentos futuros, o documento de Notas 
Explicativas possa ser aprimorado com um detalhamento maior sobre a 
composição dos itens presentes no orçamento facilitando a compreensão de 
todos acerca dos parâmetros utilizados na elaboração do orçamento.  
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 

 
  Diante dos números apresentados, este CONSELHO FISCAL, 

nos termos do Art. 91 do ESTATUTO SOCIAL, usufruindo de sua 
independência e autoridade estatutária, recomenda a APROVAÇÃO da 
Previsão Orçamentária para o exercício de 2022. A decisão fica, como não 
poderia ser diferente, ao encargo dos Senhores Conselheiros nesta Reunião 
Ordinária do Fortaleza Esporte Clube 

 
 

É o nosso Parecer. 
 
  

Fortaleza, 09 de dezembro de 2021. 
 
 
 

_______________________________                 _______________________________ 
   Júlio César Hipólito Moreira Neto                     George Marlon de Oliveira Lima Vidal 
                    Presidente                                                          1º Vice Presidente 
 
 
_______________________________                 _______________________________ 
            Ivan Loiola Citó Filho                              Marcos Henrique de Carvalho Almeida 
               2º Vice Presidente                                                      1º Secretário 
 
 
_______________________________                 _______________________________ 
         Antônio Andrade de Sousa                                           Bruno Acioli Lins 
                   2º Secretário                                                            1º Suplente 
 
 
_______________________________                 _______________________________ 
Paulo Henrique de Figueiredo Moreira                          João Alcides Queiroz Rocha 
                    2º Suplente                                                              3º Suplente 
 
 
_______________________________                  
              Átila Roriz Monteiro                                          
                    4º Suplente                                                               
 


