
Secretaria Nacional de 
Futebol e Defesa do Direito do Torcedor



Visão

Missão

Cadeia de valor

Processos, Projetos e Programas

Encerramento

SUMÁRIO



O futebol ser reconhecido como 
instrumento fundamental  de 

cidadania, inclusão social e de 
fortalecimento da identidade 

nacional.

VISÃO DA SNFDT



Elaborar, implementar e monitorar, de forma participativa, políticas públicas
sustentáveis, no âmbito do futebol profissional e amador, de forma a se
tornarem efetivas na melhoria da qualidade do futebol, na promoção da
cidadania, da saúde, da educação e da valorização dos profissionais do esporte.

Prover a defesa do torcedor, incentivando ações que proporcionem segurança
e espetáculos de qualidade.

Implementar a inclusão social, a formação e a revelação de talentos, em áreas
carentes, utilizando o futebol como ferramenta psicopedagógica.
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CADEIA DE VALOR DA SNFDT



VALOR PÚBLICO

Melhoria da qualidade do futebol, com a consequente melhora do espetáculo para 
o torcedor.

Prover segurança e conforto nos estádios de Futebol.

Proporcionar a inclusão social, a integração e o 
desenvolvimento de novos talentos. 



Desenvolver 
Gestão Pública 

Federal

Apoiar e ampliar o 
desenvolvimento de 

políticas públicas para o 
futebol

Aprimorar o futebol 
brasileiro – masculino e 

feminino - e suas 
derivações

Assegurar os direitos do 
torcedor e da cadeia 
produtiva do futebol

Gerir Serviços 
para a 

Sociedade

Utilizar o futebol como 
ferramenta de integração 

e inclusão social

PROCESSOS 
FINALÍSTICOS

CADEIA DE VALOR DA SNFDT



Principais 

Processos, Projetos e Programas



PÚBLICO ALVO

O Programa Seleções do Futuro tem
como público alvo crianças e
adolescentes com faixa etária entre 06 a
17 anos, prioritariamente aqueles
matriculados em escolas públicas.

PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO



MUNICÍPIOS ATENDIDOS

43 MUNICÍPIOS

PÚBLICO ATENDIDO

10 000 CRIANÇAS E JOVENS

VALOR EMPENHADO

R$ 7.688.435,66

PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO



IRACEMA -RR



A cada beneficiado será assegurada atividades com
frequência mínima de 2 vezes na semana, com no
mínimo de 90 minutos diários e em dias alternados
(total de 3h semanais – 12h/aula/mês);

Fornecimento de equipamentos necessários para a
pratica desportiva: Camisa, calção, meião e chuteira.

Implantação de “núcleos de futebol de base”, compostos por 200
beneficiados, em atividades desenvolvidas no contraturno escolar.

FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA



Duração do projeto - 15 meses, sendo (no mínimo) 12 meses de treinamentos. 

Cada núcleo composto por, no máximo, 200 beneficiados: 
Municípios até 50.000 (01 núcleo); 

Municípios de 50.001 a 199.999 (até 03 núcleos); e 

Municípios acima de 200.000 (até 05 núcleos);

Instalação necessária – Campo de futebol gramado, com duas balizas.

PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO



R$ 200.000,00 Por Núcleo

R$ 100.368,00 (Contratação de RH)
R$ 20.073,60 (Encargos)
R$ 120.441,60 Total para contratação

Recursos Humanos = 60,22%
Materiais Esportivos – 39,78%

QUANTO CUSTA?



RECURSOS HUMANOS

01 COORDENADOR-GERAL – Profissional indicado no momento da formalização do convênio.
Dedicação de 40h/semanais. O Profissional deverá ser preferencialmente ex-atleta de futebol
(profissional ou amador) e ter experiência com o esporte durante 2 (dois) anos consecutivos ou 5
(cinco) anos alternados. A comprovação se dará por meio de declaração expedida por entidade de
administração do esporte em nível local, regional ou nacional;

PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO

01 COORDENADOR TÉCNICO-PEDAGÓGICO (POR NÚCLEO) – Profissional de nível superior da
área de educação física ou esporte, com experiência pedagógica para coordenação, supervisão e
orientação na elaboração de propostas pedagógicas. Dedicação de 20h/semanais;

04 MONITORES (POR NÚCLEO) – Profissional ou acadêmicos de educação física. Dedicação de 20
horas/semanais.



PARCERIA COM A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF 
PROGRAMA CBF SOCIAL

Estágio para os supervisores e monitores via EAD

METODOLOGIA



Quem pode pleitear?
Governos estaduais, municipais e distrital; Universidades federais, estaduais e institutos federais.

Como pleitear? 

Por meio de edital de chamamento público e proponente específico (recursos do Ministério da Cidadania ou mediante

indicação parlamentar).

Qual é a contrapartida? 

Os núcleos deverão obedecer a um teto máximo de repasse de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e contrapartida,

exclusivamente financeira, estabelecida em termos percentuais do valor previsto no instrumento de transferência

voluntária, considerando-se a capacidade financeira da respectiva entidade beneficiada e seu Índice de Desenvolvimento

Humano - IDH, tendo como limite mínimo e máximo o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária vigente.



AÇÕES FUTURAS

15 Propostas 
Aprovadas

224 Propostas 
Aprovadas

15 Propostas 
Aprovadas

55 Propostas 
Aprovadas

135 Propostas 
Aprovadas

Norte
3%

Nordeste
51%

Centro 
Oeste

3%

Sudeste
31%

Sul
12%

TOTAL

444 PROPOSTAS



Eventos



TORNEIOS REGIONAIS

CLÍNICAS DE FUTEBOL, FUTSAL, BEACH SOCCER, FUTEBOL FEMININO

CICLO DE DEBATES

SEMINÁRIOS

SIMPÓSIOS

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS



TORNEIOS REGIONAIS DE FUTEBOL AMADOR

O que é?
Promoção e estimulo a prática do futebol como um esporte popular de mudança
social, por meio do incentivo a promoção de torneios regionais e/ou nacionais de
futebol e suas modalidades derivadas (futsal e beach soccer) amador, feminino e
masculino.

Qual o objetivo?
Fomentar e apoiar os Eventos e Projetos (Competições/Campeonatos/Torneios) de
cunho regional e/ou nacional de futebol, futsal e beach soccer amador masculino e
feminino em todas as regiões.



Qual o público alvo beneficiado pelo programa?
Desde as categorias de base (sub-07 ao sub-20) até o veteraníssimo, masculino e 

feminino.

Quem pode inscrever projetos como proponente?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (municipal, estadual, 
distrital e federal) e Instituições Públicas de Ensino Superior. Também podem se 

tornar parceiras entidades privadas sem fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm


CLÍNICAS DE FUTEBOL, FUTSAL, BEACH SOCCER, FUTEBOL FEMININO

CICLO DE DEBATES

SEMINÁRIOS

SIMPÓSIOS

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS



CLÍNICAS/CICLO DE DEBATES/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS

O que é?
Promoção e estimulo ao desenvolvimento de estudantes de educação

física e profissionais de futebol e esportes correlatos, nas diversas áreas
que envolvem o esporte (técnicas e sistemas, preparação física, gestão,
medicina esportiva, etc), por intermédio de discussões, cursos, e
trabalhos científicos.

Qual o objetivo? 
Fomentar e apoiar os Eventos e Projetos, para capacitação de 

profissionais.



Qual o público alvo beneficiado pelos programas?
Estudantes e profissionais de futebol.

Quem pode inscrever projetos como proponente?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (municipal, estadual,

distrital e federal) e Instituições Públicas de Ensino Superior. Também podem se
tornar parceiras entidades privadas sem fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm


Quais são as fases de seleção dos projetos?

Após a definição da forma de acesso da Ação (Edital ou Emenda), a
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nessa
etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela norma
vigente, bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNFDT com vistas à
formalização da parceria.

Nos casos de chamamento por edital não há prazo mínimo para a
formalização (devendo obedecer ao ano vigente), já nos casos de
parceria por meio de orçamento impositivo a formalização deve
observar o calendário estabelecido pelo Ministério da Economia e
disponibilizado na Plataforma +Brasil.



“O FUTEBOL NOS UNE”
Jair Messias Bolsonaro
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SECRETARIA  ESPECIAL   DO  ESPORTE

SIG,  Quadra 4,  Lote 83,  Bloco C,  2° Andar,  Sala 209
Edifício  Capital  Financial  Center  – Brasília  – DF  – 70.610-440 

(61) 3217-1778  - (61) 3217-9655 - (61) 99666 8482
snfdt@cidadania.gov.br


