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O KART CLUBE GRANJA VIANA
O Kart Clube Granja Viana foi fundado em 2007 e faz parte do sistema federativo do 
automobilismo nacional (é filiado à FASP - Federação de Automobilismo de São Paulo e à 
CBA - Confederação Brasileira de Automobilismo).

O clube foi fundado pela família Giaffone, de grande tradição no automobilismo, e 
administra o Kartódromo da Granja Viana, que é um dos principais do Brasil.

Desde então, o Kart Clube vem apresentando projetos na Lei de Incentivo ao Esporte, 
buscando incentivar o automobilismo brasileiro e dar oportunidades para que os mais 
diferentes públicos tenham acesso a modalidade, que é pouco praticada no Brasil se 
compara a outros esportes.

Os projetos do Kart Clube são divididos em duas frentes principais:

- Educacionais – que visam a democratização do automobilismo e a apresentação da 
modalidade às novas gerações;

- Alto Rendimento – que visam apoiar pilotos em diferentes fases de suas carreiras, 
competindo em diversas categorias do automobilismo nacional e internacional.



Receitas
A receita principal do Kart Clube Granja Viana é oriunda, quase em sua totalidade, de
projetos incentivados via Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério da Cidadania, da
Secretaria Especial do Esporte.

No ano de 2019 o Kart Clube teve um aporte de R$ 3.430.791,76 (três milhões,
quatrocentos e trinta mil, setecentos e noventa e um reais, setenta e seis reais) do projeto
“Ano 3 - Formando Um Verdadeiro Campeão”, recursos esses que foram utilizados para
pagamento de recursos humanos, encargos trabalhistas, aquisição de uniformes,
contratação de serviços operacionais e pagamento de impostos relacionados aos serviços
internacionais do projeto.

Com isso, foi possível atingir o objetivo de apoiar o piloto Gianluca Petecof durante uma
temporada da categoria Formula 4 na Europa (Formula 4 Italiana e Formula 4 Alemã).

Além das receitas relacionadas aos projetos de Lei de Incentivo ao Esporte, o Kart Clube
também teve R$ 10.850,00 de receitas advindas de Taxas Associativas (anuidade de seus
sócios) e R$ 28,76 de Recuperação de Despesas.



Despesas

As despesas do Kart Clube Granja Viana também tem, em sua maioria, relação com os 
projetos de Lei de Incentivo ao Esporte. São elas:

Projeto Caio Collet Ano 1

- Recursos Humanos: R$ 2.900,71

- Encargos Trabalhistas: R$ 2.032,75

- Serviços Operacionais e de Terceiros: R$ 13.618,00

Total = R$ 18.551,46



Despesas

Projeto Formando Um Verdadeiro Campeão

- Recursos Humanos: R$ 22.446,99

- Encargos Trabalhistas: R$ 4.322,20

- Uniformes: R$ 18.636,16

- Serviços Operacionais e de Terceiros: R$  25.247,20

Total = R$ 70.472,55

Projeto Ano 2 – Formando Um Verdadeiro Campeão

- Recursos Humanos:  R$ 31.270,47

- Encargos Trabalhistas: R$ 13.425,12

- Serviços Operacionais e de Terceiros: R$ 1.828.500,78

Total = R$ 1.873.196,37



Despesas Fixas

Além dessas despesas relativas aos projetos incentivados, o Kart Clube Granja Viana
tem suas despesas fixas, oriundas de locação de espaço, serviço de cartórios, serviços
jurídicos e contábeis, contas mensais de luz, telefone, água e internet, totalizando no
ano de 2019 um valor de R$ 2.471,10

Ano 3 - Projeto Formando Um Verdadeiro Campeão

- Recursos Humanos: R$ 44.500,63

- Encargos Trabalhistas: R$ 28.531,23

- Uniformes: R$ 3.078,20

- Serviços Operacionais e de Terceiros: R$  3.219.198,74

Total = R$ 3.295.308,80
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Disposições Finais

O Kart Clube Granja Viana, como a maioria das entidades de prática
esportiva de pequeno porte, possui suas limitações financeiras, sendo
essa a maior dificuldade existente. A luta por patrocínio e apoio é
diária, e sem o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte fica claro que o
Clube teria suas atividades bastante limitadas.

Conclui-se que o ano de 2019 foi positivo financeiramente e
operacionalmente para o Kart Clube Granja Viana. No geral, as
receitas foram maiores do que as despesas, gerando um índice de
gastos administrativos menor que 1 (um) e índices de endividamento,
liquidez e rentabilidade satisfatórios e dentro dos parâmetros
definidos por Lei.



KART CLUBE GRANJA VIANA
Rua Tomás Sepé, 443 – Jd. da Glória – Cotia/SP

Tel. de contato: (11) 4702-5055 / (11) 94015-5355
E-mail: contato@kartgranjaviana.com.br


