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 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GAMES E ESPORTS - CBGE 

    CNPJ. 34.190.673/0001-73 

  Rua Escobar, 29 / 402  -  São Cristovão, Rio de Janeiro -  RJ  

    Fundação em 20/03/2019 

Presidente.:  Paulo Roberto Ribas 

 

CBGE - Associação civil de direito privado de fins não econômicos, de caráter 
desportivo, formada por filiadas e associações do desporto de abrangência territorial 
nacional.  

 

Tem por finalidade o planejamento, organização e coordenação das práticas e gestão 
do esporte eletrônico no âmbito nacional congregando federações estaduais, ligas, 
clubes e atletas filiados para o desenvolvimento do setor de jogos eletrônicos, 
competições e da indústria de games, promovendo projetos educacionais, sociais e 
esportivos; e a participação em eventos internacionais representando o Brasil através 
da filiação junto à Global Esports Federation (GEF). 

 

Juntamente com parceiros nacionais e internacionais, a CBGE vem buscando criar 
oportunidades para o mercado de Esports no Brasil, promovendo competições, 
eventos e projetos educacionais. 
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Relatório Financeiro  2020 

Com sua autonomia administrativa e gestão financeira profissional e aprovado por um 

conselho fiscal, a CBGE vem investindo na sua estrutura desde a fundação para que 

à partir deste ano inicie os eventos de maior por porte e robustez. 

A projeção de receitas com novos filiados e eventos no biênio 2021-2022 é bastante 

otimista baseado principalmente na gama de parceiros ligados ao setor de games 

eletrônicos e, como também, na expectativa de locais físicos de eventos com a 

redução da pandemia. 

Apesar de uma receita em 2020 muito reduzida de R$14.500,00 em virtude da 

pandemia e suas consequências em todos os setores da economia, a despesas 

também acompanharam as mesmas restrições, até mesmo com o home office e 

tarefas online; mas os investimentos em capital humano, em formato de parcerias,  

foram bem alavancados justamente para estruturar toda a Confederação e suas 

filiadas para um próximo período iminente de competições de Esports e eventos, 

nacionais e internacionais.    

RECEITAS 

Taxas de filiação de federações.....................................R$ 8.000,00 

Aportes de diretoria........................................................R$ 6.500,00 

TOTAL............................................................................R$14.500,00 

DESPESAS 

Webdesinger e redes sociais........................................R$3.120,00 

Despesas com cartório..................................................R$1.518,31 

Tarifas bancárias...........................................................R$ 944,70 

Taxas e Filiações IeSF..................................................R$4.072,80 

Escritório Contábil..........................................................R$3.600,00 

Representações em viagens.........................................R$ 596,74 

TOTAL...........................................................................R$13.852,55 

RESULTADO        R$ 647,45 
 

Essa movimentação orçamentária levou ao superávit de R$ 647,45. 

   Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020 

     Paulo Roberto Ribas 

     Presidente 
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