
Relatório Gerencial da Administração 2019 

A Liga Brasileira de Polo Aquático, no ano de 2019, promoveu competições em todas as suas categorias de Base 
(Sub14, Subl6, Subl8, Sub20), e duas competições para a categoria Principal (Brasil Open, Liga Nacional), 
envolvendo 716 atletas nos naipes masculino e feminino, realizou 338 jogos, entregou 690 medalhas, elegeu 
seleções de cada competição, premiou as melhores defesas e os melhores jogadores de cada categoria(MVP). 

Com recursos limitados, em um ano de grandes dificuldades financeiras para muitos clubes, a LBPA se viu obrigada 
a assumir todos os custos de arbitragem, anteriormente custeados pela CBDA (Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos), para poder cumprir o extenso calendário estabelecido por nossos clubes associados. Entre 
custos diretos e despesas, essa assunção representou um aumento de custos de aproximadamente R$260.000, além 
da significativa carga de trabalho administrativo para processar os pagamentos de árbitros e mesários. 

Durante todo ano mantivemos excelente relação com o CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), e conseguimos a 
ampliação do apoio através de passagens e hospedagem para nossos atletas e árbitros, para o Sub14 e também nos 
playoffs da Liga Nacional. 

Através do projeto de Lei de Incentivo ao Esporte, aprovado em 2018, no último trimestre de 2019, com nossas 
contas e toda documentação em ordem, participamos e fomos selecionados em concorrência pública por FURNAS 
CENTRAIS ELETRICASI Conquistamos nosso primeiro patrocínio, R$200.000 para realização das nossas competições 
em 2020. Doações de Pessoas Físicas de alguns Diretores, no valor de R$10.000, completam os recursos que estarão 
disponíveis após certificação junto ao Ministério. 

Graças ao rigor orçamentário, reduzimos nossas despesas operacionais em 12%, e também ao importante controle 
da inadimplência, conseguimos manter a liquidez imediata em aproximadamente R$100.000. O amadurecimento, 
a dedicação e o profissionalismo da gestão, foram fundamentais em 2019 e são dignos de nota. 

Gestão profissional consolidada, com caixa e controle de fluxo de caixa, finalizamos este Relatório Gerencial com 
um resumo de nossas receitas e despesas em 2019, desejando sucesso a nova gestão da PAB. 

ANÁLISE DE CUSTOS/EVENTOS - VALORES DE BALANÇO 2019 
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