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AVISO 
A Administração da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO vem a público 
informar que suas contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2017, foram 
submetidas, ao parecer das Federações filiadas, em Assembleia Geral, realizada no dia 27 de janeiro 
de 2018, que as aprovou, por unanimidade. Tais contas permanecerão eletronicamente exportas no site 
oficial desta Entidade, em cumprimento ao disposto do inciso I do artigo 46-A da Lei N. 9615/98, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei N. 12.395/11. 
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I. Palavras do Presidente 

 
O Futebol Americano é, atualmente, o esporte que mais cresce no Brasil. 
Com isso, a CBFA tem que, cada dia, acompanhar esse crescimento, 
tentando, ao máximo, atender as necessidades de todos os envolvidos e 
responsáveis pela ascensão do esporte no Brasil. A CBFA tem consciência 
da dimensão do seu papel para tal, objetivando não só atender aos anseios 
dos praticantes e amantes do esporte no Brasil, mas também criar uma 
identificação e padronização cada vez mais profissional junto às entidades 
nacionais e internacionais voltadas ao desporto. 
Podemos afirmar que a nova gestão da Confederação está buscando 
priorizar em seus objetivos a transparência e ter ampla acessibilidade e 
abertura junto aos atletas, gestores, imprensa e torcedores, uma vez que 
são estes que fazem a máquina do Futebol Americano movimentar-se em 
nosso país. 
Estamos passando por transformações e reestruturações organizacionais 
na gestão nacional Futebol Americano, e a mudança, às vezes, pode não 
ser vista com bons olhos por ser algo novo, mas mudanças, às vezes, são 
necessárias para que alcancemos nossos maiores objetivos, e o nosso 
maior objetivo é a busca da excelência e padronização do Futebol 
Americano praticado no Brasil. 
Outro objetivo importantíssimo da nova gestão da CBFA é mostrar ao 
mundo que aqui se pratica Futebol Americano de boa qualidade e 
competitivo através de suas seleções, e, para alcançar esse objetivo, 
temos que dar o maior suporte possível aos nossos atletas e treinadores, 
com campeonatos regionais e nacionais cada dia mais organizados e 
linkados entre si, onde todos os dirigentes e gestores de competições, 
federações, árbitros e times trabalhem seguindo na mesma direção. Com o 
trabalho de base sendo bem feito entre quem efetivamente organiza o 
esporte no Brasil, com conseguimos formar seleções em todas as 
modalidades e categorias cada vez mais fortes. 
Esperamos atender todas as expectativas depositadas em nossa diretoria 
durante toda nossa gestão, sempre através da seriedade em nosso 
trabalho e em manter o compromisso de uma organização transparente, 
ágil, dinâmica e aberta a opiniões, sugestões e participações. 
 
Rogério Pimentel Silva 
Presidente CBFA 
Gestão 2017-2019 
 
 
 
 
 
 



 

 
II. Relatório da Administração. 

 
A CBFA apresenta o saldo e resultado das suas operações referente ao 
ano fiscal de 2017, sendo importante ressaltar que, as demonstrações 
financeiras estarão sendo disponibilizadas ao conselho fiscal da instituição, 
sem ressalvas, e que serão divulgadas de forma ampla e transparente na 
sua página do facebook e no site da instituição.  
O resultado demonstra de forma clara as condições que a gestão 2017-
2019 encontrou a instituição e o esforço continuado da administração da 
CBFA em manter e ampliar os investimentos no futebol americano 
brasileiro, mesmo com a crise financeira do Brasil em 2017. A CBFA aposta 
no futebol americano como um catalizador de investimentos com impacto 
financeiro e social no país. 
O ano de 2017 foi marcante para a história do futebol americano brasileiro, 
com o aumento no número de praticantes, com campeonatos estaduais, 
regionais e nacionais, que movimentaram todas as mídias possíveis em 
todo o país, chamando a atenção de novos patrocinadores e maiores 
investimentos em divulgação e transmissões.  
Ainda neste ano, tivemos o maior evento do futebol americano brasileiro, 
com o amistoso da seleção brasileira contra o selecionado argentino, no 
estádio do Mineirão, com transmissão ao vivo da ESPN para todo o Brasil. 
A administração da CBFA reitera seu desejo de encarar os desafios de 
2018 com serenidade, mantendo e ampliando o debate participativo e 
democrático e trabalhando cada vez mais para que o Brasil consolide sua 
posição de destaque no futebol americano mundial. 
 
Renner da Costa e Silva 
Diretor Administrativo CBFA 
Gestão 2017-2019  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
III. Solicitação de análise do Conselho Fiscal. 

 
IImos. Srs. do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Futebol 
Americano 
 
A Administração da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 
AMERICANO, no desempenho de suas competências legais, solicita exame 
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado no 
dia 31 de dezembro de 2017. 
 
Esta administração reuniu-se regularmente durante o ano-calendário de 
2017 e esta disponibilizando todos os documentos da Entidade 
comprovando a lisura e autenticidade dos controles financeiros. 
 
Com base nas análises procedidas, o conselho fiscal poderá criticar ou 
aprovar, com ou sem ressalvas, as demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31/12/2017. 
 
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2018. 

 
 
Renner da Costa e Silva 
Diretor Administrativo CBFA 
Gestão 2017-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IV. Demonstrações Financeiras 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
31 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

1.0 RECEITAS 2017 

1.1 - DOAÇÃO ARBITRAGEM AMISTOSO 8.000,00 

1.2 - RECEITA BILHETERIA BRA X ARG ( % ) CBFA 0,00 

TOTAL RECEITA LIQUIDA ----------------------------------- 8.000,00 

2.0 DESPESAS 2017 

2.1 - DOMÍNIO SITE 109,60 

2.2 - CUSTAS CARTÓRIO 1.200,00 

2.3 - ANUIDADE IFAF 7.820,00 

2.4 - DESPESA FLAG INTERNACIONAL 3.661,23 

2.5 - COPA DO MUNDO 2015 – CONF. AMERICANA 31.402,00 

2.6  - PASSAGENS DIRETORIA AMIST. BRA - ARG 3.000,00 

2.7 -  PASSAGENS ARBITROS AMISTOSO 8.000,00 

2.8 - DESPESAS AMISTOSO BRA X ARG 0,00 

TOTAL DE DESPESAS ---------------------------------------- 55.192,83 

  

3.0 RESULTADO ( PREJUÍZO ) 47.192,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOTA EXPLICATÍVA 

 
Os valores presentes na demonstração financeira são oriundos do 
levantamento e apuração realizada pela nova diretoria, após a mudança da 
presidência da Confederação, sendo os únicos valores nos quais a nova 
diretoria operacionalizou efetivamente. 
 
Item 1.1 - Doação Arbitragem Amistoso 
 
Eventualmente a CBFA recebe doações e/ou contribuições de pessoas 
físicas e/ou jurídicas, conforme prestação de contas. Este recurso foi doado 
para que a instituições pudesse custear as passagens aéreas e 
hospedagem dos árbitros convocados para o amistoso da seleção 
brasileira, realizado no estado de Minas Geais. 
 
Item 1.2 - RECEITA BILHETERIA BRA X ARG ( % ) CBFA 
 
Não houve prestação de contas da prestadora de serviços Brasil FA. Diante 
disso, a BrasilFA será acionada para prestar os devidos esclarecimentos 
sobre as receitas originadas pelo amistoso, bem como a apresentação dos 
documentos necessários. 
 
Item 2.1 - Domínio Site 
 
A taxa anual de registro de domínio foi necessária, em virtude de estarmos 
implantando um novo site para melhor atender as expectativas de 
praticantes, times e Federações. 
 
Item 2.2 - Custas Cartório 
 
Custo realizado por conta da necessidade de regularização da instituição 
junto ao cartório. 
 
Item 2.3 - Anuidade IFAF 
 
A IFAF cobra anualmente taxas de anuidade de suas afiliadas, tanto para a 
equipe de flag quanto a full pad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Item 2.4 - Despesa Flag Internacional 
 
A IFAF cobra anualmente taxas de anuidade de suas afiliadas, tanto para a 
equipe de flag quanto a full pad. 
 
Item 2.5 - COPA DO MUNDO 2015 - CONFEDERAÇÃO AMERICANA 
 
A Confederação Americana realizou contato com o atual presidente da 
instituição, informando sobre a pendencia de mais ou menos R$ 31.402,00 
reais, referente a custos da seleção brasileira na Copa do Mundo dos 
Estados Unidos, realizada em 2015.   
 
Item 2.6 - PASSAGENS DIRETORIA AMIST. BRA – ARG 
 
Passagens compradas para que a diretoria da instituição pudesse 
acompanhar o evento realizado pela prestadora de serviços BrasilFA, 
realizando na cidade de Belo Horizonte.  
 
Item 2.7 - PASSAGENS ARBITROS AMISTOSO 
 
Compra das 04 passagens e hospedagens realizadas pela instituição, após 
a prestadora de serviços BrasilFA não cumprir com o acordado de levar os 
árbitros brasileiros para Belo Horizonte.  
 
Item 2.8 - DESPESAS AMISTOSO BRA X ARG 
 
A prestação de contas do evento Brasil e Argentina, foi enviado pela 
BrasilFA, foi entregue fora dos padrões aceitáveis para o registro de 
receitas e despesas. Foram constatados documentos sem origem fiscal, 
em nome de terceiros que não eram responsáveis perante o contrato de 
prestação de serviços firmado. Diante disso, a BrasilFA será acionada para 
prestar os devidos esclarecimentos sobre as receitas e custos do amistoso, 
bem como a apresentação dos documentos necessários. 
 
RESUMO FINAL 
 
A entidade finaliza o referido exercício com o prejuízo de R$ 47.192,83 
(QUARENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E 
OITENTA E TRÊS CENTAVOS). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Existe uma cristalina necessidade de geração de novas receitas para que a 
entidade possa cumprir com seu objetivo dentro do futebol americano 
nacional.  
 
Vinícius Barros 
Diretor Financeiro CBFA 
Gestão 2017-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ORÇAMENTO PROJETOS CBFA 2018 

PROJETOS PREVISÃO 
DE CUSTO RESPONSÁVEL 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIO 
ELETRÔNICO - EMPRESA LOCAWEB.  328,80 RENNER 

COMPRA DE PREMIAÇÃO PARA TORNEIO DE 
SELEÇÕES SUB-19. A PREMIAÇÃO E COMPOSTA POR 
TROFEU DO CAMPEÃO E MEDALHAS DE PRIMEIRO E 
SEGUNDO LUGAR 

7.000,00 RODRIGO 

DÍVIDA COM A FEDERAÇÃO PANAMENHA REFERENTE 
AO ÚLTIMO MUNDIAL DE FLAG ( US$ 1,114.10) 

3.592,97 ROGÉRIO 

ANUIDADE IFAF 2017 (€ 2.000,00) 7.820,00 ROGÉRIO 

ANUIDADE IFAF 2018 (€ 2.000,00) 7.820,00 ROGÉRIO 

DÍVIDA COM A USA FOOTBALL (CONFEDERAÇÃO 
AMERICANA) DA INSCRIÇÃO DO MUNDIAL DE 2015 EM 
OHIO (U$$ 10.000,00) 

31.600,00 ROGÉRIO 

VALORES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO, GASTOS NO RCPJ (R$ 1.847,11 + R$ 
1.881,00) E RECEITA FEDERAL (R$ 2.900,00) 

6.628,11 ROGÉRIO 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS INCENTIVADOS PELAS 
LEIS DE INCENTIVO - LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO 
ESPORTE (LEI ESTADUAL Nº 1.954/92) E LEI FEDERAL 
DE INCENTIVO AO ESPORTE (LEI Nº 11.438/2006) 

25.000,00 ROGÉRIO 

PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O MUNDIAL DE 
FLAG 2018 (€ 3.000,00) 

11.730,00 ROGÉRIO 

ACOMODAÇÕES PARA O MUNDIAL DE FLAG 2018 (€ 
8.000,00) 

31.280,00 ROGÉRIO 

AJUDA DE CUSTO, LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO DA BFA 100.000,00 ROGÉRIO 

AJUDA DE CUSTO, LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO DA 
LIGA NACIONAL 

100.000,00 ROGÉRIO 

AJUDA DE CUSTO, LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO DA 
LIGA NACIONAL DE FLAG 

100.000,00 ROGÉRIO 

PASSAGEM AÉREA DA SELEÇÃO SUB 19 E COMISSÃO 
TÉCNICA PARA PARTICIPAR DO AMERICA'S CUP 

210.000,00 RODRIGO 

PASSAGEM AÉREA, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 
PARA CT DA SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM 
CAMPS NO NORDESTE 

15.000,00 RODRIGO 

RELIZAÇÃO DE AMISTOS DA SELEÇÃO PRINCIPAL, 
CONTRA ADVERSÁRIO A SER DEFINIDO 

150.000,00 RODRIGO 

COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA 
ACOMPANHAMENTOS DE REUNIÕES, COMPETIÇÕES E 
ASSUNTOS PERTINENTES A CONFEDERAÇÃO. 

20.000,00 RENNER 

CLÍNICAS DE ARBITRAGEM POR REGIÃO A DEFINIR ROBSON 

TOTAL 827.799,88 100% 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 

 


