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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

Campeonato Brasileiro de Beach Soccer 

Processo nº 58000.114591/2017-38 

SLIE nº 1712895-10 

 

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO 

 

O Campeonato Brasileiro de Beach Soccer foi realizado em duas etapas, conforme 

previsto no plano de trabalho, sendo que: A Etapa 1 ocorreu entre os dias 28 de outubro 

de 01 de novembro de 2020 na cidade de Recife / PE e a Etapa 2 ocorreu entre os dias 

18 e 22 de novembro de 2020 na cidade do Rio de Janeiro / RJ. Cada etapa contou com 

a participação de 08 equipes. Na Etapa 1 participaram os clubes das regiões Norte / 

Nordeste, sendo eles: Náutico (Pernambuco), Sampaio Corrêa (Maranhão), América de 

Natal (Rio Grande do Norte), Sport Recife (Pernambuco), Murici (Alagoas), Confiança 

(Sergipe), Cabense (Pernambuco) e Treze (Paraíba), reunindo 120 esportistas entre 

jogadores e comissões técnicas. As equipes foram divididas em 02 grupos, e cada equipe 

disputou 03 partidas na fase classificatória. A duas equipes primeiras colocadas em cada 

grupo se classificaram para as semifinais e automaticamente garantiram vaga na disputa 

da Etapa 2. Foram elas: Sampaio Corrêa (Maranhão), Murici (Alagoas), Confiança 

(Sergipe) e América de natal (Rio Grande do Norte). A grande final de Etapa 1 foi 

disputada entre Sampaio Corrêa (Maranhão) e América de Natal (Rio Grande do Norte), 

sendo que a equipe do Sampaio Corrêa sagrou-se a grande campeã.  

Na Etapa 2 as equipes classificadas se juntaram aos clubes representantes das regiões 

Sul / Sudeste, sendo: América de Natal (Rio Grande do Norte), Confiança (Sergipe), 

Murici (Alagoas), Sampaio Corrêa (Maranhão), Vasco das Gama (Rio de Janeiro), 

Flamengo (Rio de Janeiro), Anchieta (Espírito Santo) e Luziânia (Distrito Federal). As 

equipes foram divididas em 02 grupos, e após disputarem 03 partidas classificatórias, as 



                                              
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FOOTBALL SOCCER SOCIETY 

 

Av. Prestes Maia, 241 – Salas 814 e 1314 - Centro - São Paulo - SP – BRASIL – CEP: 01031-902 
Telefone: 55 (11) 99217-0530 – e-mail: fifo7s@terra.com.br - www.fifo7s.com.br  

CNPJ: 06.895.230.0001-42 

duas primeiras colocadas de cada grupo se classificaram para as semifinais, disputadas 

em partida única. Classificaram-se para grade decisão as equipes do Vasco da Gama (Rio 

de Janeiro) e Sampaio Corrêa (Maranhão). Após empate por 2 x 2 no tempo normal e na 

prorrogação, a decisão foi para disputa por penalidades. Depois das eletrizantes 

cobranças, o Vasco da Gama sagrou-se o grande Campeão Brasileiro de Beach Soccer de 

2020. Visto que o Vasco da Gama já é o atual campeão da Copa Libertadores da América, 

e como tal já tem vaga garantida a próxima edição, a equipe do Sampaio Correia ficou 

com a vaga na próxima Libertadores da América de Beach Soccer.  

Programação do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer – Fase I, de 28/10/2020 à 

01/11/2020: 

 Terça-Feira, 27/10/2020 

Treinos à partir das 10h00 

 Quarta-Feira, 28/10/2020 

Jogos Oficiais à partir das 09h00 

 Quinta-Feira, 29/10/2020 

Jogos Oficiais à partir das 09h00 

 Sexta-Feira, 30/10/2020 

Jogos Oficiais à partir das 09h00 

 Sábado, 31/10/2020 

Clínicas à partir das 09h00  

Jogos Oficiais à partir das 13h00 

 Domingo, 01/11/2020 

Clínicas à partir das 08h00 

Jogos Oficiais à partir das 09h00 

 

Programação do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer – Fase II, de 18 à 22/11/2020: 

 Terça-Feira, 17/11/2020 

Treinos à partir das 10h00 



                                              
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FOOTBALL SOCCER SOCIETY 

 

Av. Prestes Maia, 241 – Salas 814 e 1314 - Centro - São Paulo - SP – BRASIL – CEP: 01031-902 
Telefone: 55 (11) 99217-0530 – e-mail: fifo7s@terra.com.br - www.fifo7s.com.br  

CNPJ: 06.895.230.0001-42 

 Quarta-Feira, 18/11/2020 

Jogos Oficiais à partir das 09h00 

 Quinta-Feira, 19/11/2020 

Jogos Oficiais à partir das 09h00 

 Sexta-Feira, 20/11/2020 

Jogos Oficiais à partir das 09h00 

 Sábado, 21/11/2020 

Clínicas à partir das 09h00  

Jogos Oficiais à partir das 13h00 

 Domingo, 22/11/2020 

Clínicas à partir das 08h00 

Jogos Oficiais à partir das 09h00 

 

Os números do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer demonstram o sucesso e a 

importância do torneio, além do atingimento dos objetivos traçados no projeto.  

 

 10 dias de evento, com jogos e ações sociais; 

 Mais de 240 Esportistas – atletas profissionais, equipes técnicas, fisioterapeutas 

e médicos; 

 Mais de 80 bolas de beach soccer e mais de 10.000 garrafas de água consumidas; 

 Cerca de 250 empregos gerados diretamente e indiretamente pelo torneio;  

 Mais de 10 horas de transmissão ao vivo pela TV fechada e internet, atingindo 

mais de 500.000 (quinhentos mil) de espectadores. 
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Quanto aos objetivos específicos do projeto podemos atestar: 

a) A realização de uma competição profissional de alto nível técnico, com a 

participação de 16 equipes e 240 atletas, proporcionando a oportunidade de um 

intercâmbio esportivo e cultural entre os atletas e equipes técnicas, além de 

levar à região uma oportunidade de lazer e contato com a atividade esportiva, 

com a participação dos mais tradicionais clubes de estado na modalidade. 

Infelizmente, devido à pandemia da Covid-19, não foi possível receber o público 

nas arquibancadas durante os jogos, porém, o entretenimento foi levado até as 

casas dos espectadores por meio das transmissões via TV e Internet, gerando 

entretenimento e ao mesmo tempo, difundindo e propagando a modalidade em 

nível nacional. 

 

b) Com a disputa do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer num nível tão 

abrangente, foi possível atingir o objetivo específico de detectar novos talentos 

para a seleção brasileira da modalidade. Diversos jovens atletas tiveram 

excelente desempenho, conforme detalhado no relatório técnico anexo a este 

processo. Entre eles, podemos citar o jovem atleta Gerlan (Sampaio Corrêa), 

eleito a grande revelação do campeonato e certamente um candidato a vaga na 

seleção brasileira de beach soccer. 

 

c)  Divulgar uma imagem positiva do Brasil e sobretudo do Estado de São Paulo 

como organizador e promotor de eventos esportivos de alto nível técnico e 

impecável organização. Podemos atestar o atingimento deste objetivo por 

considerar o alcance de 500.000 pessoas no Brasil impactadas pelas 

transmissões ao vivo em TV aberta, TV fechada e Internet das partidas. 
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Quanto às metas qualitativas e quantitativas previstas, podemos atestar que: 

Metas Qualitativas: 

 

1) A realização do campeonato Brasileiro de Beach Soccer certamente contribuiu 

para elevação do nível técnico dos atletas brasileiros. Destaca-se neste sentido 

o grande intercâmbio ocorrido entre atletas renomados na modalidade e jovens 

promessas em cada clube. A disputa de partidas com outros atletas de alto nível 

técnico, bem como a convivência entre eles nas semanas de disputa do torneio, 

eleva e aprimora as habilidades de cada jogador. As mercas pessoais de cada 

atleta pode ser comprovada pelos boletins e súmulas, anexos a este processo. 

 

2) Podemos afirmar que a realização deste projeto contribuiu significativamente 

para o engajamento e surgimento de novos atletas na modalidade, visando a 

manutenção da prática esportiva em alto nível no Brasil. Foi notória a 

participação de jovens e promissores atletas em todas as equipes participantes 

do campeonato brasileiro. Tais jogadores não teriam a oportunidade de 

disputam torneios de elevado nível técnico e despontarem como promessas sem 

a disputa de torneios como este, com toda a estrutura necessária e em nível 

nacional. Cabe ressaltar também que a disputa do campeonato brasileiro de 

beach soccer é de fundamental importância para que os clubes tenham um 

calendário a cumprir, podendo oferecer visibilidade a parceiros e 

patrocinadores, para que mantenham a saúde financeira na modalidade e sejam 

celeiros de novos talentos no beach soccer brasileiro. Sem torneios de nível 

nacional, esse cenário seria impossível aos clubes. 

 
Metas Quantitativas: 

1) Podemos atestar a realização do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer com a 

participação de 16 equipes, sendo 08 equipes na Etapa 1 e 08 equipes na Etapa 



                                              
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FOOTBALL SOCCER SOCIETY 

 

Av. Prestes Maia, 241 – Salas 814 e 1314 - Centro - São Paulo - SP – BRASIL – CEP: 01031-902 
Telefone: 55 (11) 99217-0530 – e-mail: fifo7s@terra.com.br - www.fifo7s.com.br  

CNPJ: 06.895.230.0001-42 

2. A participação de cada equipe pode ser comprovada por meio das súmulas e 

boletins anexos a este processo. 

 

2) Podemos atestar o aprimoramento técnico de cada atleta participante do 

campeonato brasileiro de beach soccer, conforme relatório técnico anexo a este 

processo. Neste sentido, cabe destacar o importante intercâmbio ocorrido entre 

atletas renomados na modalidade e com muitas participações na seleção 

brasileira, como os jogadores Datinha (Sampaio Corrêa) e Rafa Padilha (Vasco da 

Gama), e jovens promessas da modalidade, como o os jogadores Gerlan 

(Sampaio Corrêa) e José Hugo (Sport Recife) de apenas 25 e 17 anos, 

respectivamente. 

 

3) Intercâmbio esportivo e cultural: Os atletas profissionais a oportunidade de 

compartilhar experiências e aprimorar seu nível técnico, por meio do 

intercâmbio com os demais atletas de diversas regiões do país. As equipes 

campeã e vice-campeã (Vasco da Gama e Sampaio Corrêa) terão oportunidade 

de disputar a Copa Libertadores da América de Beach Soccer, em sua próxima 

edição, aprimorando ainda mais seus atletas por meio do convívio e a disputa de 

partidas com atletas de elevadíssimo nível técnico de outros países. 

 

4) Fortalecimento do Estado na organização da modalidade e de importantes 

eventos: O evento contribuiu para reforçar o apoio do Estado ao esporte e o 

fortalecimento do processo de participação da comunidade, gerando 

experiências e oportunidades de inclusão social. 
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2. CONCLUSÃO: 

 

Com a realização do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer podemos afirmar que mais 

um importante passo foi dado para a consolidação da modalidade esportiva no Brasil, 

onde contamos com uma excelente cobertura da mídia e a participação direta de atletas 

e profissionais do esporte – árbitros, professores, médicos, fisioterapeutas, produtores 

entre outros.  

Pelo acima exposto, afirmamos que o projeto foi executado/realizado conforme plano 

de trabalho aprovado pela Secretaria Especial de Esportes do Ministério da Cidadania e 

comprovado conforme documentos apresentados junto ao relatório de prestação de 

contas (notas fiscais, relatórios fotográficos, plano de mídia e relatórios financeiros). 

 

 

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2021 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________ 
Marcello Cordeiro Sangiovanni 

Presidente 


