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S 
em qualquer dúvida, o ano de 2016 foi de-

safiador. A crise política e econômica afetou 

grande parte dos segmentos produtivos e 

empresas em todo Brasil. Apesar do momento ad-

verso, a Federação de Futebol do Estado do Espírito 

Santo (FES) navegou contra a maré e com empenho, 

profissionalismo e articulação conseguiu viabilizar im-

portantes parcerias para o futebol capixaba.

Captamos recursos da ordem de R$ 1.000.030,00, 

que foram investidos no fomento da nossa atividade. 

Estes valores também serviram de suporte para que 

nossos filiados pudessem participar das competições 

promovidas pela Federação e das competições nacionais.

Os números confirmam que o futebol capixaba se-
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guiu uma trajetória de crescimento. Somente em 

2016, a FES realizou três campeonatos profissionais e 

oito campeonatos amadores, em um total de 397 jo-

gos oficias, com a participação de mais de 1.500 atle-

tas, gerando aproximadamente mil empregos diretos.

Algumas importantes ações iniciadas no ano de 2016 

estão em fase de implementação já nos primeiros 

meses de 2017, como a parceria entre a Secretaria de 

Esporte do Estado e o Ministério do Esporte, além da 

pré-temporada da arbitragem, que teve seu inicio em 

dezembro do ano passado.

A nossa Diretoria tem contado com o apoio de im-

portantes atores para a viabilização e implementação 

dos projetos que visam o desenvolvimento do futebol 

capixaba, como o Governador Paulo Hartung e toda 

sua equipe, a Confederação Brasileira de Futebol, as 

Federações Estaduais de Futebol, o Banestes, Icone 

e Kagiva, o Deputado Federal Marcus Vicente, os De-

putados Estaduais Marcos Mansur, Theodorico Ferra-

ço, Gilson Lopes, Euclério Sampaio, Dr Hércules, Almir 

Vieira, Janete de Sá, e os ex deputados Nilton Baiano 

e Lucia Dornelas. Também é importante mencionar o 

empenho de nossos colaboradores, e, principalmente, 

a colaboração e confiança de nossos filiados. 

Para que todos possam acompanhar nossas ações e 

projetos, os convido a uma breve leitura deste relató-

rio de atividades.  
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CAPIXABÃO 2017
E PATROCINADORES 

Carlos Vagner Bissoli, gerente geral de Marketing do Banestes.

E 
m evento de lançamento do Capixabão, rea-

lizado em dezembro, no Palácio Anchieta, o 

presidente da FES, Gustavo Vieira, anunciou a 

renovação do patrocínio com o Banco do Estado do 

Espírito Santo (Banestes). 

"O Banestes vem se esforçando pelo avanço do fute-

bol capixaba. São sete anos consecutivos apoiando a 

realização do Campeonato Estadual, e mais algumas 

iniciativas que visam o desenvolvimento social e do es-

porte, que temos como política. Esperamos que haja o 

engajamento de outros atores para que essa evolução 

aconteça de forma mais rápida, forte e sustentável", co-

mentou Carlos Vagner.
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SEMINÁRIO DO FUTEBOL

A 
contínua capacitação profissional dos clu-

bes filiados também esteve em foco na 

programação de lançamento do Capixabão 

2017. Durante o evento que reuniu Clubes e Dirigentes 

locais em um Seminário, o mestre em gerenciamento 

futebolístico, responsável pelo desenvolvimento do de-

partamento de relações internacionais do Clube Atlé-

tico Paranaense e sócio proprietário da Master Talents 

(Football Experts) - empresa especializada na gestão 

de carreira de atletas profissionais, Alexandre Loures, 

explanou sobre o tema “Planejamento aplicado na 

Gestão Desportiva”. Já o “Cenário 2.0: Redes Sociais e 

Futebol” veio a debate por meio de Erlon Boechat, jor-

nalista e especialista em marketing digital na agência 

Buzz.me (Vitória – ES). 
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MAIS VISIBILIDADE 
NA REDE SOCIAL 

O 
trabalho de divulgação digital já rende bons 

frutos desde que iniciamos uma ação agres-

siva dos clubes capixabas nas mídias sociais. 

A página da Federação de Futebol no Facebook re-

gistrou aumento no alcance diário de 10 vezes, sain-

do de 100 pessoas/dia em janeiro para 1200 pessoas/

dia em dezembro. As curtidas na página subiram 

149%, saltando de 1.728 para 4.293 no ano de 2016.  

As reações também tiveram considerável aumento, 

passando de uma média de 12/dia, em janeiro, para 

98/dia, em dezembro.

aumento de 
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RECURSOS
CAPTADOS

CAPTADOS E INVESTIDOS

PARTIDAS OFICIAIS REALIZADAS

E 
m 2016 foram captados e investidos R$ 

1.000.030,00, que proporcionaram a realização 

de 397 partidas oficiais dos Campeonatos pro-

movidos pela FES, por meio do pagamento de taxas 

R$ 1.000.030,00

397

de arbitragem e quadro móvel, e aquisição de material 

esportivo para as equipes, além do custeio de transpor-

te para as equipes disputantes da Copa São Paulo de 

Juniores e Taça BH Sub 17. 
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UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO 
KLEBER ANDRADE PELOS 
CLUBES CAPIXABAS 

Marcus Vicente, Deputado Federal e Vice-Presidente da CBF

A 
FES, através de recurso viabilizado pelo vice-

-presidente da CBF, Marcus Vicente, firmou 

um contrato para custeio da instalação de 

estrutura móvel complementar do Estádio Kleber An-

drade, exigida pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Mili-

tar, pelo período de 11 meses. 

Assim os clubes capixabas ficaram, neste período, isen-

tos do pagamento de taxa para utilização do estádio. A 

isenção de taxa de utilização só foi possível após a par-

ceria firmada entre a FES e a Sesport. Com a iniciativa 

foram realizados 16 jogos sem custo para competições 

profissionais e da base. 

"No Ministério do Esporte, com o Presidente Gustavo 

Vieira, viabilizamos R$ 1,2 milhão em recursos extra or-

çamentários para investimento nas categorias de base, 

e destinei outros R$ 250 mil em Emenda Individual 

à Federação de Futebol, para a formação de atletas, 

porque acredito no esporte como veículo de transfor-

mação da sociedade e de geração de oportunidades.

O Futebol faz parte da minha história e, enquanto eu 

puder, como homem público, Deputado Federal e Vi-

ce-Presidente da CBF, continuarei a trabalhar pelo seu 

engrandecimento no Espírito Santo e em todo o país", 

disse Marcus Vicente.

EM RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PARA INVESTIMENTO NAS CATEGORIAS DE BASE.

R$ 1,2 MILHÃO
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CLUBES CAPIXABAS 
EM COMPETIÇÕES 
NACIONAIS

FOMENTOS 
TAÇA BH SUB 17 

ISENÇÃO 
PARA OS 
CLUBES E 
LIGAS

O 
Espírito Santo estará presente em três com-

petições nacionais neste ano. A conquista 

é fruto dos resultados alcançados em 2016. 

A Desportiva Ferroviária, campeã do Estadual de 2016, 

representou o estado na Copa do Brasil de 2017, e tam-

bém será o representante na Série D do Campeonato 

C 
om a isenção da inscrição de atletas nos 

Campeonatos Estaduais Série B, Sub 15, Sub 

17 e Feminino de 2016 e Copa Espírito Santo 

de 2016, os clubes economizaram um total de

P 
ara a participação do Porto Vitória Futebol Clu-

be na Taça BH Sub 17, a FES viabilizou para a 

equipe o transporte no valor de R$ 12 mil, atra-

vés de Termo de Fomento com a Sesport, proveniente 

de recursos das Emendas Parlamentares. 

Brasileiro deste ano. O Rio Branco, campeão da Copa 

Espírito Santo 2016, representou o estado na Copa Ver-

de 2017. Já o Espírito Santo Futebol Clube, conquistou 

a segunda vaga para disputar a Série D do Campeo-

nato Brasileiro em torneio classificatório realizado em 

novembro de 2016.

R$ 48.750,00
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COPA ES E 
TORNEIO 
SELETIVO

CAPIXABÃO
COM NOVO
FORMATO 

FUTEBOL 
FEMININO

A 
través de ação conjunta com o Governo 

do Estado, através da Secretaria de Espor-

tes, a FES direcionou o investimento de R$ 

94.857,00 para a Copa ES e R$ 22.317,00 para o Torneio 

Seletivo. Através de Termo de Fomento, a FES também 

viabilizou o transporte do Rio Branco e do Real Noroes-

te na Copa São Paulo, perfazendo o valor de R$ 34 mil.

E 
m 2016, a Federação de Futebol alcançou mu-

danças para o Capixabão que serão válidas 

para 2017 e 2018. A competição será disputada 

em três fases: preliminar, semifinal e final, em um total 

de 13 rodadas e 51 partidas.

Na primeira fase, os dez clubes se enfrentam em turno 

único, em que os quatro melhores avançam para as 

semifinais e os dois últimos são rebaixados. As semi-

finais serão disputadas em mata-mata, e as finais, os 

vencedores das semifinais duelam em duas partidas. 

O campeão terá o direito de disputar a Copa do Brasil 

2018 e o Campeonato Brasileiro (CBF) Série D 2018. A 

competição termina no dia 06 de maio. 

O Vila Nova Futebol Clube representou o 

Espírito Santo na Copa do Brasil de Futebol 

Feminino 2016. Passou pelo Ipatinga - MG, 

na primeira fase, mas na segunda fase da 

competição foi derrotado pelo Flamengo, 

encerrando assim a sua participação.
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ESTREITANDO 
PARCERIAS 

A 
Federação de Futebol vem demonstrando 

a necessidade dos clubes receberem mais 

apoio público e privado para conseguirem re-

presentar bem o Espírito Santo nas disputas nacionais.

Através de um trabalho pautado na gestão transpa-

rente e profissional, a Diretoria da FES conquistou 

A 
través das Emendas Parlamentares do exer-

cício de 2015 e executadas em 2016, dos De-

putados Estaduais Theodorico Ferraço, Gilson 

Lopes, Euclério Sampaio, Nilton Baiano, Doutor Hércu-

les, Lucia Dornellas e Marcos Mansur, a FES viabilizou o 

pagamento das despesas com arbitragem quadro mó-

vel e material esportivo dos Campeonatos Estaduais de 

A FES DISPONIBILIZOU O PAGAMENTO

DE DESPESAS, TOTALIZANDO

R$ 206.560,00

EMENDAS

desde 2014, o engajamento do setor público através 

da indicação de emendas parlamentares estaduais 

e recentemente federal, investimentos que jamais 

foram destinados aqui no estado, além da liberação 

do Estádio Kleber Andrade para a realização de jogos 

locais com isenção de taxa de locação para os clubes 

filiados.

2016 - Série B, Sub 20, Interligas e Copa São Paulo, tota-

lizando R$ 206.560,00.

Neste período também contamos com o apoio do Go-

vernador Paulo Hartung e dos Secretários de Governo 

Edilson Barboza, Valdir Klug e Paulo Roberto.
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NOVO MODELO DE
PRÉ-TEMPORADA 

A 
través de sua Comissão Estadual de Arbitra-

gem, a FES lançou, em dezembro, o novo 

Programa de Preparação Física e Técnica dos 

Árbitros Capixabas. O novo modelo de Pré Temporada 

passa a ser estendido, regionalizado e com o aprimora-

mento na qualificação dos árbitros. Este é mais um tra-

balho para aprimorar os diversos setores que envolvem 

o futebol capixaba! 

EM 2016 A ARBITRAGEM CAPIXABA ALCANÇOU 224 ATUAÇÕES EM JOGOS NACIONAIS. 

Foram dois meses de atividades intensas, com a par-

ticipação de preparadores físicos nas bases de Vitória, 

São Mateus, Colatina/Aracruz/Linhares e Castelo/Ca-

choeiro, além do acompanhamento de uma nutricio-

nista e aulas teóricas ministradas pelos instrutores CBF. 

Jornada Técnica da Comissão de Arbitragem (CA/CBF), 

aplicada pela Instrutora Ana Paula Oliveira aos árbitros 

e assistentes que compõe o quadro nacional, referente 

as emendas às regras do Jogo de 2016, além dos repre-

sentantes do estado na Série D do Campeonato Brasi-

leiro e a imprensa esportiva local. Ao final da Jornada, 

foram entregues os escudos e insígnias da CBF de 2016 

para os participantes.
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Promoção do Árbitro Felipe 

Duarte Varejão e o Árbitro 

Assistente Vanderson Antonio 

Zanotti, pela CA/CBF, ao 

Quadro de Aspirantes/FIFA;

QUALIFICAÇÃO
DA ARBITRAGEM 

R 
ealização de Jornadas Técnicas para Aprimo-

ramento e Aperfeiçoamento Contínuo, minis-

trada pelos instrutores locais, para os árbitros 

e árbitros assistentes integrantes do quadro básico da 

FES, em Colatina, São Mateus, Castelo e em Vitória. As 

jornadas foram realizadas em substituição a Intertem-

porada e tiveram como objetivo a preparação física, te-

órica e técnica, além de passar as emendas às regras 

do jogo de 2016 que foram aplicadas nas competições 

do segundo semestre de 2016. 

56 novos
árbitros e assistentes 

foram formados no 

Estado;

Foi aplicado teste físico 

padrão FIFA a todos os 

árbitros e assistentes da 

relação nacional;
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CBF SOCIAL

Em novembro do ano passado, o CBF Social 

teve passagem marcante pelo território capixa-

ba. Muito bem recebido pela Federação de Fu-

tebol do Espírito Santo (FES), na figura do Pre-

sidente Gustavo Vieira, o projeto desenvolveu 

o Workshop CBF + Saúde, o programa FIFA 11+, 

com atividades teóricas e práticas, palestra so-

bre Beach Soccer e exercícios relacionadas ao 

futebol, que passaram também lições de vida, 

para mais de 200 crianças. Tudo foi desenvolvi-

do graças ao valoroso apoio dos excelentes pro-

fissionais da Federação Capixaba, que promo-

veram estrutura e logística perfeita para a CBF.

A FES recebeu nos dias 18, 19 e 20 de novembro o Pro-

jeto CBF + Saúde e CBF Social. A intenção é fomentar 

ações sociais através do esporte e promover atividades 

de inclusão por meio do futebol, da Seleção Brasileira e 

de jogadores e treinadores do país. 

No Espírito Santo participaram 300 alunos de 9 a 13 

anos que fazem parte das categorias de base de clubes 

filiados à FES, de projetos sócio-esportivos do Governo 

do Estado e da Prefeitura de Cariacica-ES, além de aca-

dêmicos, profissionais de educação física, fisioterapia e 

medicina que atuam com estes alunos e com as cate-

gorias de futebol de base da Federação de Futebol do 

Espírito Santo.

O projeto foi coordenado pelo Gerente de Desenvol-

vimento Técnico da CBF, Diogo Neto, e contou com a 

presença do Secretário Geral da CBF, Walter Feldman, 

e do vice-presidente da CBF e Deputado Federal do ES, 

Marcus Vicente.

Valter Feldman, Secretário Geral da CBF

C
ré

d
it

o
: R

a
fa

e
l R

ib
e

ir
o

 /
 C

B
F



RELATÓRIO DE GESTÃO FES - 2016 15

AMISTOSO
INTERNACIONAL 

F 
ederação do Espírito Santo, através da CBF, trou-

xe para o Estado, em março, o amistoso entre 

Brasil e Nigéria - um dos últimos da Seleção 

Olímpica antes das Olimpíadas do Rio. Na ocasião foi 

realizada uma palestra para os clubes filiados com o 

treinador da Seleção Olímpica Rogério Micale. A con-

vite da FES, 2 mil alunos da rede pública de ensino do 

Município de Cariacica-ES foram ao estádio prestigiar a 

seleção com suas famílias, além das escolinhas de base 

dos clubes capixabas, policiais civis e militares. Um to-

tal de 6 mil ingressos foram disponibilizados pela CBF 

por solicitação da FES. 

A inédita medalha olímpica foi conquistada 

passo a passo, com um projeto de treina-

mentos e amistosos que testou mais de 80 

jogadores em dois anos. E na reta final des-

ta preparação contamos com o carinho do 

povo do Espírito Santo. A acolhida da Federa-

ção e a força da torcida capixaba foram mui-

to importantes naquele momento de ajuste 

da equipe que depois ganharia o único título 

que faltava em nossa galeria. Fica a gratidão 

da Seleção Brasileira a esse estado que sem-

pre a recebeu de braços abertos.

Marco Polo Del Nero, Presidente da CBF
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EQUIPES
CAMPEÃS DE 2016

Estadual Série A

Estadual Série B

Estadual Sub 20

Estadual Sub 17

Estadual Sub 15

Estadual Feminino

Copa Espírito Santo

Copa Espírito Santo Sub 17

Copa Espírito Santo Sub 15

Torneio Seletivo

A. Desportiva Ferroviária V.R.D.

Vitória F.C.

Rio Branco A.C.

Porto Vitória F.C.

Porto Vitória F.C.

Vila Nova F.C.

Rio Branco A.C.

Clube Escola Internacional

Clube Escola Internacional

Espírito Santo F.C.
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