
 

Futebol e Defesa dos Direitos dos Torcedores 

 

A Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor 

(SNFDT) alicerçada em uma cadeia de valor representada pelo conjunto de 

processos gerenciais, finalísticos e de suporte, gerou valor público 

proporcionando o desenvolvimento do esporte, em todas as suas 

projeções (categorias de base, amador, profissional masculino e feminino, 

futsal e beach soccer), a inclusão social, a formação cidadã e a divulgação 

de campanhas sociais utilizando o futebol e modalidades correlatas. 

A Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor 

contribui para o alcance de dois objetivos estratégico do Ministério: 

fomentar projetos e ações de promoção da Cidadania e inclusão de pessoas 

com deficiência e melhorar o desempenho esportivo do Brasil. Com a 

implantação e modernização Centros de Treinamento e Pesquisas para o 

alto rendimento, a ampliação a formação de atletas na base do esporte de 

alto rendimento e a criação e ampliação de projetos de fomento à prática 

de futebol amador. 

 A Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor geriu, 

em 2019, um Orçamento no montante de R$ 29.750.000,00 na ação 20JO - 

Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino e Feminino 

e Defesa dos Direitos do Torcedor, do Programa 2035, conforme quadro ao 

lado: 

 

 

Resultado da Gestão 

Durante o ano de 2019, além da manutenção dos programas existentes 

(PROFUT, Seleções do Futuro e Torneios regionais), foram implantados 

novos projetos: Projeto Integra, Programa Academia & Futebol e Prêmio 

Brasil de Teses e Dissertações.  

- Projeto Integra: Tem como objetivo desenvolver ações de sensibilização, 

promoção e enfrentamento às violações de Direitos Humanos, Educação 

Antidopagem e Valores do Espírito Esportivo, Prevenção às Drogas, Criança 

e Adolescente, Mulheres, Igualdade Racial, Juventude, Pessoas com 

Deficiência e Família, por intermédio do Futebol. 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA  SECRETARIA NACIONAL DE FUTEBOL E DEFESA DOS 
DIREITOS DO TORCEDOR  - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20JO  

Nº  FONTE ORÇAMENTÁRIA VALOR DISPONIBILIZADO VALOR EMPENHADO 

1 Programação OGU R$9.100.000,00 R$9.100.000,00 

2 Emendas Impositivas R$10.650.000,00 R$10.350.000,00 

3 Emenda de Bancada R$10.000.000,00 R$10.000.000,00 

  TOTAL R$29.750.000,00 R$29.450.000,00 



 
- Academia & Futebol: Parcerias com Universidades, Institutos Federais e 

CBF, para o desenvolvimento científico do Futebol, como objetivo de 

criação de centros de excelência em estudos de Futebol e correlatos, para 

incentivar e valorizar a produção científica no esporte; implantar nas 

Universidades de núcleos do projeto Seleções do Futuro; apoio a eventos 

e clínicas. 

- Prêmio Brasil de Teses e Dissertações: O objetivo é valorizar os trabalhos 

científicos produzidos pelas diversas áreas do conhecimento e criar 

bibliografia sobre futebol. 

- Programa Seleções do Futuro: Visa democratizar a prática do futebol de 

base pelo Brasil e contribuir para melhoria da capacidade física e habilidade 

motora de crianças e adolescentes, compreendendo a faixa etária de 6 a 

17 anos, no contra turno escolar. 

- Torneios Regionais de Futebol Amador: Apoio e realização de Torneios 

Regionais/Nacionais de Futebol Amador e suas modalidades derivadas 

(Futsal e Beach Soccer), masculino e feminino, desde as categorias de base 

ao veteraníssimo. 

- Eventos: Realização de eventos (Seminários/Simpósios/Clínicas) para 

discutir e fomentar o desenvolvimento do futebol e suas modalidades 

derivadas, no âmbito regional, nacional e internacional.  

- Autoridade Pública de Governança do Futebol (APFUT): A atuação 

fiscalizadora da APFUT proporcionou o recolhimento de cerca de R$ 

500.000.0000,00 de impostos, devido pelos clubes inscritos no PROFUT, e 

promoveu a atualização de estatutos incluindo a regulamentação dos 

mandatos da diretoria e punição por gestão temerária.  

 

Perspectivas e Desafios para 2020 

A participação da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do 

Torcedor é identificada em cinco grandes áreas de políticas públicas. Os 

desafios colimados para 2020, em cada área são os seguintes: 

• Desenvolvimento do Futebol Amador: acompanhar e fiscalizar in 

loco a execução dos convênios e TED’s firmados nos programas 

propostos; ampliar parcerias com Universidades e CBF, por 

intermédio do Programa Academia & Futebol; incentivar a criação 

de torneios regionais de futebol, nas diversas categorias, para 

ampliar o número de praticantes do esporte; 

• Desenvolvimento do Futebol Profissional: implementar a 

comissão para revisão da Lei Pelé; propor ações para o 

fortalecimento da representatividade coletiva dos clubes junto às 

entidades de administração do futebol; ampliar o controle e 

fiscalização dos Clubes de Futebol e entidades de administração do 

futebol inscritos no PROFUT; 

• Inclusão Social: desenvolver e ampliar o Projeto Seleções do 

Futuro e utilizá-lo como fator de integração social das camadas 

mais carentes da população. Distribuir proporcionalmente as 

ações, projetos e programas da SNFDT por todas as regiões do país, 



 
com prioridade para as regiões Norte e Nordeste e municípios 

incluídos no programa Em Frente Brasil; 

• Segurança dos Estádios e Direito do Torcedor: implantar o 

programa Estádio + e o aplicativo “Olheiros”, para estimular a 

integração entre os atores envolvidos nos espetáculos de futebol; 

e 

• Apoio a Programas Sociais e educacionais: apoiar, organizar, 

acompanhar e difundir ações sociais propostas pelos diversos 

órgãos governamentais, por intermédio do projeto Integra; 

Ampliar o Prêmio Brasil de teses e Dissertações com a finalidade de 

criar bibliografia e incentivar a pesquisa sobre o Futebol, Futsal e 

Beach Soccer. 

 

 


