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PREZADOS AMIGOS,

Este é um momento muito especial, onde pela primeira vez um Presidente da Comissão de Finanças se 
dirige aos membros do Congresso da CONMEBOL, bem como à sociedade em geral, para apresentar este 
documento com os resultados financeiros da Instituição. 

Isto é o reflexo da NOVA CONMEBOL, a outra, aquela dos nefastos dias do ano 2015, já foi superada pela 
força deste maravilhoso esporte, no qual nada nem ninguém pode manchar e muito menos destruir. 
Hoje, renascendo de nossas próprias cinzas, como a ave fênix, podemos apresentar diante da grande 
família futebolística mundial, as conquistas de nossas reformas estruturais, econômicas e esportivas. 

A reforma começou adotando princípios e práticas de governança corporativa, que garantem a 
transparência na gestão, a devida prestação de contas e a sustentabilidade financeira. Esta NOVA 
CONMEBOL permitiu a chegada de novos profissionais de alto nível, que contribuem com seus 
conhecimentos para a implementação de medidas de controles internos e, sobretudo, com um conceito 
de transparência absoluta na gestão. 

Somos novos rostos, mas com muita experiência na atividade do futebol. Conhecemos suficientemente 
os velhos usos e costumes das administrações anteriores e, pelo conhecimento de tais práticas,  
sentimo-nos obrigados a não repeti-las. Cumprindo as obrigações que nos são impostas por nossos 
novíssimos Estatutos em seu artigo 46, compartilhamos com clareza e transparência nossa situação 
financeira de 2016.

A NOVA CONMEBOL já realizou mudanças consideráveis com as reformas aprovadas recentemente 
e com modificações significativas, implementadas no interesse de uma melhor governança. Para 
recuperar a confiança, é necessário tomar consciência de que a cultura de uma entidade está formada, 
em primeiro lugar, pelos valores éticos e morais que orientam o comportamento das pessoas que a 
integram. 

Este é o caminho que nos conduz a excelência, transparência e, acima de tudo, a acreditar em nossa 
gente, jogadores, técnicos, funcionários, dirigentes que são a alma do futebol sul-americano. O MELHOR 
DO MUNDO!

Laureano González
Presidente da Comissão de Finanças

ALEJANDRO
DOMÍNGUEZ
WILSON-SMITH
Presidente

LAUREANO
GONZÁLEZ
Presidente da Comissão
de Finanças

PREZADOS AMIGOS,

O ano de 2016, do centenário da fundação da Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL), foi 
especial, caracterizado por um forte compromisso de reformas institucionais com um único objetivo de 
transformar a CONMEBOL em uma Instituição transparente e responsável, deixando para trás a história de 
decisões que esqueceram o futebol sul-americano, restaurando, desta maneira, a confiança perdida. 

Implementamos reformas integrais em diferentes âmbitos, visando a uma administração mais eficiente, 
sustentável e transparente, que tenha como propósito máximo o desenvolvimento do futebol sul-americano. 
O importante trabalho e esforço realizados por esta nova liderança desde o início de 2016, foi reconhecido 
oficialmente pela FIFA, que mediante a liberação dos recursos, deu seu voto de confiança a esta grande 
equipe da nova CONMEBOL. 

No decorrer do ano, efetuamos passos contundentes para dar vida a esta nova visão, implementado medidas 
de controles internos, submetemo-nos a auditorias externas, construímos uma equipe de campeões, com 
os melhores profissionais de cada área, fizemos mudanças nos Estatutos para proteger nossa Instituição e 
assegurar a boa governança, e fizemos história, socializando pela primeira vez em 100 anos, o orçamento da 
CONMEBOL com as 10 Associações Membro, com os participantes das assembleias e com o Congresso. 

O ano de 2016 também foi especialmente positivo quanto a competições futebolísticas. A já histórica Copa 
América Centenário, disputada entre os meses de junho e julho, em 10 cidades dos Estados Unidos, marcou 
mais um grande destaque. A primeira Copa América disputada fora das fronteiras da América do Sul teve 
a participação das seleções de nossos 10 países e ainda mais seis representantes da CONCACAF. Uma 
amostra extraordinária de uma tarefa conjunta entre Confederações, que deixou benefícios e uma colheita de 
experiência para todos. 

O tremendo sucesso esportivo, com festas tanto nos campos de jogos como nas arquibancadas, teve seu 
alicerce no êxito econômico produzido pela Copa América Centenário, que beneficiou nossas Associações 
Membro e, portanto, o futebol sul-americano. 

O acesso público aos resultados financeiros da nova CONMEBOL, de forma clara e responsável, é nosso 
compromisso e é a prova irrefutável do novo rumo transparente da Confederação mais antiga do mundo. 
Assim, neste relatório encontrarão o parecer da empresa International BDO Auditora Consultores, localizada 
no grupo das cinco maiores empresas do mundo, com uma presença de mais de 1.200 escritórios em 144 
países.

Esta publicação de resultados representa nosso convite a ACREDITAR SEMPRE!

Alejandro Domínguez W-S
Presidente da CONMEBOL
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CERTIFICAÇAO 
DE TRADUÇAO OFICIAL
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PARECER DOS AUDITORES BDO AUDITORES & 
CONSULTORES SOBRE OS ESTADOS CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

4.     Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis adjuntas apresentam adequadamente, em todos seus 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Confederação Sul-Americana de Futebol – 
CONMEBOL em 31 de Dezembro de 2016, as receitas e despesas e seus fluxos de caixa pelo ano findo 
nesta data, conforme as normas contábeis em vigor no Paraguai emitidas pelo Consejo de Contadores 
Públicos del Paraguay.2.       Responsabilidade da administração da Entidade sobre as demonstrações 
contábeis.

Oscar Guillén 
Sócio 
Matrícula Nº F-4 
Colegio de Contadores del Paraguai

6 de abril de 2017

Aos Senhores Presidente e Membros do Conselho da 
Confederação Sul-Americana de Futebol – CONMEBOL

1.     Identificação das demonstrações contábeis objeto da auditoria

Examinamos as demonstrações contábeis adjuntos expressados em dólares americanos da 
Confederação Sul-Americana de Futebol - CONMEBOL que foram por nós visados para sua 
identificação, que compreendem o estado da situação patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e 
as respectivas demonstrações das receitas e despesas, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa pelo ano findo nesta data e suas notas, que contêm um resumo das principais políticas 
contábeis e outras informações esclarecedoras. Os estados financeiros correspondentes ao exercício 
finalizado em 31 de dezembro de 2015, cujas cifras são expostas com propósitos comparativos, foram 
auditados por outros profissionais independentes, que na data de 19 de agosto de 2016, emitiram seu 
parecer sem ressalvas sobre os mesmos.

2.       Responsabilidade da administração da Entidade sobre as demonstrações contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis, de acordo com normas contábeis em vigor no Paraguai emitidas pelo 
Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Esta responsabilidade inclui o planejamento, 
implementação e manutenção dos controles internos adequados para a preparação e apresentação 
razoável de estados financeiros que estejam livres de distorção relevante, devido a fraude ou erro.

3.      Responsabilidade do auditor

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as referidas demonstrações contábeis 
baseados em nossa auditoria. Realizamos nossa auditoria de acordo com as normas de auditoria 
em vigor no Paraguai emitidas pelo Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção 
relevante.

Uma auditoria compreende a execução de procedimentos para obter evidência de auditoria sobre as 
cifras e as revelações nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de erros significativos nas demonstrações 
contábeis, devido a fraude ou erro. Com a realização destas avaliações de riscos, o auditor considera 
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis da entidade, a fim de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o propósito de expressar uma opinião sobre a efetividade do controle 
interno da entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação do apropriado das políticas contábeis 
utilizadas e da razoabilidade das estimações contábeis feitas pela administração, assim como a 
avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para oferecer uma base 
razoável para nossa opinião de auditoria.

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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BALANÇO GERAL 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ESTADO DE RECEITAS E DESPESAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
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ESTADO DE EVOLUÇÃO DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESTADO DE FLUXO DE CAIXA
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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INFORME DA ÁREA DE AUDITORIA 
INTERNA

INFORME DA ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2016

CONGRESSO ORDINÁRIO N° 67
 

Luque, Paraguai, 6 de abril de 2017 

Ao Senhor Presidente e aos Senhores representantes das Associações Membro da Confederação 
Sul-Americana de Futebol – CONMEBOL: 

Durante o ano de 2016 foi reforçada a implementação do sistema de compras, como também foram 
efetuadas atualizações do processo. Foi contratada uma Gerência da área na qual conta com experiência 
no ramo, tendo como responsabilidade o cumprimento dos processos enfocado na transparência e boas 
práticas de controle. 

Em todos os casos os pagamentos superiores a USD 50 mil estiveram autorizados pelo Diretor de 
Auditoria e Conformidade de modo a assegurar que os mesmos fossem realizados em cumprimento de 
operações devidamente autorizadas e com perfeita identificação dos beneficiários das transferências de 
fundos.  

Cabe mencionar que foi incluída à estrutura organizacional a figura do Controller, tendo ao seu cargo 
os departamentos de Finanças, Orçamento e Contabilidade, com o objetivo de fomentar a eficiência no 
processo de pagamentos e cobranças, coordenar as tarefas de orçamento, seguimento contínuo da 
contabilidade. 

Por recomendação da Direção de Auditoria e Conformidade procedeu-se em eliminar a manipulação 
do dinheiro em espécie que era costume na entidade e passou-se a operar através de contas bancárias 
para todo pagamento ou desembolso a ser realizado, a modo de exemplo se menciona os pagamentos a 
oficiais de jogo correspondente a Torneios Menores, ficando como compromisso a aplicação da mesma 
modalidade para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana edição 2017. Este compromisso foi 
cumprido em março 2017. 

Estabeleceram-se procedimentos para a administração dos recursos humanos da entidade. Foi 
contratada a Gerência de Gestão de Talento, cumprindo desta maneira o compromisso de profissionalizar 
os postos chaves. Com a mesma foram atualizados os processos. 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

O Programa de pagamentos com o Instituto de Previsão Social que se está cumprindo com regularidade 
será concluído no mês de junho de 2017. 

A implementação do sistema integrado de gestão SAP – Business One  para  o processamento dos 
sistemas administrativo-contáveis da CONMEBOL,  está na fase final. Iniciou-se o formato teste no mês 
de março de 2017. A nova Gerência de Tecnologia Informática pôs em marcha projetos que reforçaram a 
segurança e manejo da informação.

 

A contabilidade do exercício 2016 foi terceirizada a uma empresa especializada no ramo, na data de 
emissão do presente informe foram concluídas as tarefas de auditoria externa efetuadas pela firma 
internacional BDO, sede Paraguai, cujo Ditame será apresentado para aprovação do Congresso. 

O orçamento 2016 conta com a execução em dia, bem como a elaboração do orçamento 2017, foi posto 
em marcha no final de 2016. O mesmo será apresentado para sua aprovação ao Congresso Ordinário a 
realizar-se em 26 de abril de 2017.

A CONMEBOL se encontra neste momento em um processo de reorganização administrativa sustentada 
pela implementação de práticas sãs de administração e controle recomendadas internacionalmente.

 

 

 

CPN. Andrea Rigoni Murdoch

Gerente de Auditoria Interna
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ESTADO DE RECEITAS E DESPESAS 
ESTIMADO 2017

A seguir, está apresentada a Demonstração de Resultados estimados para o encerramento de 2017: 

O total das receitas orçamentadas para o ano 2017 é de USD 217,0 milhões, dos quais, para torneios USD 
144,5 milhões (67,3%) correspondem à Copa Libertadores da América, USD 40,6 milhões (18,9 %) para a 
Copa Sul-Americana, USD 1.1 milhões  (0,5%) à Recopa, USD 10,5 milhões (4,9%) para outros torneios; 
USD 18,2 milhões (8,4%) para a FIFA Forward.

As despesas orçadas para o ano 2017 totalizam a soma de USD 215,9 milhões. O 86,4% dessas despesas 
(USD 186,6 milhões) correspondem à organização dos diferentes torneios, discriminados da seguinte 
forma:

• USD 144,8 milhões (77,6%) destinados a contribuições para as Associações Membro;

• USD 20,2 milhões (10,9%) destinados a despesas relacionadas à organização de cursos e 
desenvolvimento de programas;

• USD 6,2 milhões (3,3%) destinados a honorários de árbitros;

• USD 5,8 milhões (3,1%) destinados a outras despesas como prêmios, análises e provas de 
laboratório, viáticos, honorários de delegados, troféus e medalhas, entre outros;

• USD 7,3 milhões (3,9%) destinados a despesas relacionadas às eliminatórias do Mundial FIFA 
Rússia 2018, despesas de competições, monitoramento dos jogos, assuntos corporativos e 
marketing; e,

• USD 2,3 milhões (1,2%) destinados a despesas relacionadas a Congressos, Seminários e 
Eventos, e as despesas de funcionamento de Comissiones de Governança. 
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 
PLANEJADOS NO ENCERRAMENTO DE 2017 

Para 2017, o investimento planejado será em torno dos projetos apresentados no quadro anexo, 
ressaltando que todos os planos de investimento serão financiados 100% com recursos próprios da 
CONMEBOL: 

O investimento previsto para 2017 permitirá, principalmente, fortalecer a Nova CONMEBOL, com a 
renovação de seu edifício sede, localizado em Luque, Paraguai, sendo possível que, depois de vinte anos 
de construção do edifício sede da Instituição, sejam realizadas adequações de infraestrutura e tecnológia 
que contribuam para a geração de uma maior integração e efetividade de todos os colaboradores que 
dia a dia estão voltados para o desenvolvimento e fortalecimento do futebol sul-americano. Assim, 
a otimização e aproveitamento do espaço permitirá oferecer melhores condições físicas a todos os 
que trabalham na Instituição, os aliados e sociedade em geral, que terão a oportunidade de estar nos 
escritórios, para oferecer a todos uma organização do século XXI.

Adicionalmente, o investimento em frota veicular será realizado com o objetivo de otimizar o tempo e 
eficácia na execução de trâmites externos (fiscais, governamentais, bancários, entre outros) e como 
resultado, atender a todas as necessidades operativas.

Por outro lado, o investimento em tecnologia é chave para o desenvolvimento eficiente de todas as 
funções da CONMEBOL. Para isto, será feita a aquisição de Licenças Windows, Office 365, Antivírus, 
Software para prevenção de vazamento de informações, backup server e compra de Licenças do Sistema 
SAP para sua implementação em todas as áreas. 

Finalmente, para o ano de 2017, a Instituição contará com um “campo CONMEBOL”, um campo 
regulamentar substituindo o anterior heliporto, centralizando-nos no futebol sul-americano como único 
objetivo, permitindo, entre outros benefícios, tornar mais efetivos os treinamentos práticos de árbitros a 
ser desenvolvidos antes de nossos Torneios e Campeonatos.

1. RENOVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CONMEBOL 
2. INVESTIMENTO EM FROTA 
3. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA 
4. PROJETO “CAMPO CONMEBOL” 
 
TOTAL INVESTIMENTO

USD  
USD 
USD 
USD 
 
USD

1.519.107 
35.000 

160.000 
260.000 

 
1.974.107

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS:

DETALHAMENTO DAS RECEITAS 
ORÇAMENTADAS 2017   

As receitas operativas orçamentadas para 2017 demonstradas no gráfico, totalizam a soma de USD 217,0 
milhões distribuídas em:

USD 196,7 milhões, 90,6% equivalente a: 

• Copa Libertadores da América: USD 144,5 milhões (66,6% de receitas totais), 

• Copa Sul-americana: USD 40,6 milhões (18,7% de receitas totais),

• Outros torneios: USD 10,5 milhões (4,8% receitas totais). 

USD 18,2 milhões, 8,4% equivalente a: 

• Contribuições da FIFA Forward: USD 18,2 milhões (8,4% receitas totais).

USD 2,2 milhões, 1,0% restante equivalente a: 

• Afiliação, receitas do Hotel Bourbon, recuperação contingencia Copa América.

A seguir, está apresentado o detalhamento de receitas estimadas no encerramento de 2017:

TOTAL RECEITAS FIFA FORWARD
OUTRAS RECEITAS
TOTAL RECEITAS POR TORNEIOS
217,0 MILHÕES DE USD (*) RECEITAS RELACIONADAS AO FUTEBOL USD 214,8
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DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTADAS 2017

As despesas orçamentadas para o ano 2017 totalizam a soma de USD 215,9 milhões e, como se observa 
no gráfico, estão distribuídas em: 

• USD 186,6 milhões, para despesas orçamentadas em relação à organização do futebol; 

• USD 26,4 milhões, para cobrir despesas de gestão do Futebol (administração, assessoria legal e 
impostos); 

• USD 2,9 milhões, correspondentes às depreciações estimadas para o exercício 2017.

INVESTIMENTO DIRETO
NO FUTEBOL 2017

Para promover o desenvolvimento do futebol sul-americano, a CONMEBOL considera investir USD 
186,6 milhões diretamente em atividades futebolísticas, um montante que representa o 87% de todas as 
receitas relacionadas ao futebol.
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Estimativa de valor que será entregue em 2017 pela CONMEBOL LIBERTADORES BRIDGESTONE 
(expresso em Milhões de USD).

CONTRIBUIÇÕES POR TORNEIO
A CLUBES PELA COPA LIBERTADORES, 
COMPARATIVO ANOS 2015/2016/2017

Estimativa de valor que será entregue em 2017 pela Copa CONMEBOL SUL-AMERICANA (expresso em 
Milhões de USD).

CONTRIBUIÇÕES POR TORNEIO 
A CLUBES PELA COPA SUL-AMERICANA, 
COMPARATIVO ANOS 2015/2016/2017
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Estimativa de valor que será entregue em 2017 pela Copa CONMEBOL RECOPA (expresso em Milhões de 
USD).

CONTRIBUIÇÕES POR TORNEIO 
A CLUBES POR COPA RECOPA, 
COMPARATIVO ANOS 2015/2016/2017
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