
 

São Paulo, 01 de outubro de 2018 

 

NOTA DE DESLIGAMENTO 

É com grande pesar que anunciamos o desligamento do Mooca Destroyers junto a SPFL. 

A decisão foi tomada depois de diversas conversas internas entre a nossa direção. 

O principal motivo para tal foi a inequivalência entre as equipes da liga no que vemos no âmbito esportivo, se 

agravando com a regra de transferência, onde nas últimas conversas o grupo se mostrou irredutível às alterações. O 

que queremos deixar claro é que não somos opostos a uma regra de transferência, porém da maneira que a mesma 

está implantada acaba privilegiando equipes com maiores estruturas e inibe o desenvolvimento exponencial das 

demais para vislumbrarmos um campeonato mais nivelado. 

Quando citamos nivelamento esportivo, citamos o próprio Mooca Destroyers como exemplo, tendo em vista que 

somos um time com pouco tempo de existência, onde a captação de jogadores via tryout é de menor volume 

considerando a expressão de nossa equipe perante as demais e a captação de investidores para arcar com os valores 

atuais de transferência se torna inviável em um espaço de tempo de retorno aceitável. 

Infelizmente nossa proposta para alteração da regra não foi aceita, assim como qualquer outra sugestão que alterasse 

o procedimento de maneira a privilegiar a equivalência foi apresentada, fazendo essa nossa decisão necessária para 

que possamos construir um time sustentável e competitivo. Atualmente existe uma grande disparidade técnica entre 

os times, e entendemos que isso não seja saudável para o campeonato e para o público. A regra no modelo atual é 

protecionista e não igualitária. 

 

 2017 2018 MÉDIAS 

ULTIMOS 4 COLOCADOS 2017 JOGOS VITÓRIAS DERROTAS APROV S JOGOS VITÓRIAS DERROTAS APROV S 
EVOLUÇÃO 

APROV 
EVOLUÇÃO 

SALDO 
MÉDIA 

EVOLUÇÃO 

DIADEMA UD 4 1 3 25% -30                 

MOOCA DESTROYERS 4 1 3 25% -95 6 1 5 17% -120 -8,33% 3,75% -2,29% 

PALMEIRAS LOCOMOTIVES 4 1 3 25% -22 6 2 4 33% -24 8,33% 1,50% 4,92% 

SC BLUE BIRDS (CORSÁRIOS) 4 0 4 0% -153 6 0 6 0% -244 0,00% -2,42% -1,21% 

                          0,47% 

 
A média de evolução dos últimos 4 colocados para 2018 é de 0,47%. Considerando ainda que o Palmeiras Locomotives contratou um dos destaques da última temporada, o Mooca 
Destroyers um técnico americano e o Blue Birds se tornou Corsários atraindo outros jogadores. 
 
 2017 2018 MÉDIAS 

PRIMEIROS 4 COLOCADOS 2017 JOGOS VITÓRIAS DERROTAS APROV S JOGOS VITÓRIAS DERROTAS APROV S 
EVOLUÇÃO 

APROV 
EVOLUÇÃO 

SALDO 
MÉDIA 

EVOLUÇÃO 

LUSA LIONS 4 4 0 100% 158 6 6 0 100% 152 0,00% -14,17% -7,08% 

PP GORILAS 4 3 1 75% 83 6 4 2 67% 52 -8,33% -12,08% -10,21% 

CORINTHIANS STEAM 4 3 1 75% 28 6 5 1 83% 21 8,33% -3,50% 2,42% 

SP STORM 4 3 1 75% 35 6 4 2 67% 82 -8,33% 4,92% -1,71% 
                         -4,15% 

A média de evolução dos primeiros 4 colocados para 2018 é de -4,15%. Considerando ainda que matematicamente não houve evolução de aproveitamento da Lusa Lions pelo fato da 
equipe não ter sido derrotada em ambas as edições. 

 

Infelizmente não vemos evolução futura para o Mooca permanecendo com estes parâmetros estabelecidos. 

De toda maneira, gostaríamos de agradecer pelo tempo e pelas experiências. Desejamos sorte à Liga e a todos os 

times. 

Nos mantemos a disposição em casos de dúvidas. 

Atenciosamente, 

 

Mooca Destroyers Futebol Americano 


