


A NOVA VISÃO DO FUTEBOL AMERICANO 
NO BRASIL

Desde a fundação da Associação dos Clubes de Futebol Americano do Brasil, em 
2017, existe a intenção de trazer mais equipes para dentro do processo de 
participação nas decisões relativas ao futuro da sua competição, a Liga BFA, e 
relativas ao futuro da modalidade no nosso país.

Durante o primeiro ano de existência da Liga BFA, demos andamento ao 
processo de cadastro da Associação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas. No segundo ano, iniciamos a operação da Associação já formalizada. 
Em 2019, terceiro ano da Liga BFA, a Associação já tinha contratos firmados com 
grandes empresas graças ao profissionalismo envolvido no trabalho executado.

O início de 2020 teve o planejamento alterado em função da pandemia de 
Covid-19 e a quarta edição da Liga BFA teve seu calendário suspenso para 
preservar a saúde e a segurança de todos os envolvidos. No segundo semestre 
deste ano, iniciamos um processo de reorganização da parte administrativa da 
Associação e vamos trazer mais equipes para dentro da organização.

A estrutura organizacional da Associação será explicada a seguir.



A  N O V A  A S S O C I A Ç Ã O

Os poderes da Associação são a Assembleia 
Geral, a Presidência e o Conselho Fiscal, e são 
definidos pelo Estatuto da Associação. Ainda pelo 
Estatuto, a Presidência pode criar comissões e 
comitês que a auxiliem no cumprimento de suas 
obrigações.

A partir do segundo semestre de 2020, a 
Associação contará com os seguintes comitês:

· COMITÊ DE SAÚDE, PREVENÇÃO E SEGURANÇA

· COMITÊ FINANCEIRO

· COMITÊ DE COMPETIÇÃO

· COMITÊ DE REGULAMENTO INFRAESTRUTURA E EVENTOS

· COMITÊ DE EXPANSÃO E NOVOS NEGÓCIOS

· COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E EDUCACIONAL

· COMISSÃO DE ARBITRAGEM

· COMISSÃO DISCIPLINAR E CONSELHO DE ÉTICA



01_
FORTALECIMENTO DA LIGA

COMO PRODUTO PARA ATRAIR NOVOS 

PATROCINADORES E APOIADORES, 

TORNANDO O NEGÓCIO 

ECONOMICAMENTE VIÁVEL.

02_
MARCA AUMENTA SUA CAPACIDADE 

EM ENGAJAR E DAR SUPORTE PARA

PLAYERS, STAFF, TÉCNICOS, DIRIGENTES, 

EQUIPES E FEDERAÇÕES.

03_
LINGUAGEM, COMUNICAÇÃO E 

POSTURA ATUALIZADAS CONTRIBUEM 

PARA A INSERÇÃO DE NOVOS FÃS E 

PLAYERS QUE AUMENTAM O VOLUME 

DO CONSUMO DO ESPORTE.

M O T I V O S  D A  M U D A N Ç A



N O S S O S  O B J E T I V O S
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C O M O  F U N C I O N A R Á

Das condições de Indicação, participação e 
remoção dos Comitês Os membros dos comitês devem ser apontados pelas 

equipes regularmente filiadas à Associação, tendo cada 
equipe direito a duas indicações.

As indicações devem ser formalizadas por e-mail, de acordo 
com o indicado pela diretoria executiva.

Os indicados não devem possuir antecedentes criminais, litígios 
jurídicos ou contratos comerciais vigentes com a Associação.

Os indicados ao comitê de saúde devem obrigatoriamente ter 
formação na área da saúde e estar com seu registro profissional 
atualizado perante o conselho competente.



C O M O  F U N C I O N A R Á

O representante eleito do comitê deve seguir 
a seguinte agenda em todas as reuniões:

a. Formular a pauta da reunião e enviar a todos os membros com pelo menos 5 
dias de antecedência;

b. Apresentar a ordem do dia, nomeando os proponentes;

c. Definir e delegar funções para os membros do comitê;

d. Elaborar a ata de reunião de acordo com o modelo indicado pela diretoria 
executiva;

e. Convidar, caso necessário, um ou mais especialistas no assunto para 
exposição durante a reunião;

f. Convidar um ou mais membros da direção executiva para as reuniões;

g. Formalizar através de e-mail as decisões tomadas pelo comitê;

h. Definir a data da próxima reunião ordinária.



COMITÊ DE SAÚDE, PREVENÇÃO E 
SEGURANÇA 

Será o órgão responsável pela realização de pesquisas científicas relacionadas à área da 
saúde, visando a uma maior proteção dos praticantes de futebol americano. Este comitê 
produzirá material de orientação relativos a problemas que podem ser ocasionados pela 
prática da modalidade, além de elaborar manuais de boas práticas, condutas e execuções. 

Sempre que solicitado pela equipe de gestão da Liga BFA, o comitê dará seu parecer sobre 
temas relacionados à saúde dos praticantes. O comitê também atuará em conjunto com o 
Comitê de Regras quando o assunto for a prevenção e proteção dos praticantes. 

Em tópicos, estas são as responsabilidades do comitê: 

• Prezar pela saúde de todos os envolvidos nas competições organizadas pela 
Associação; 

• Fornecer parecer para a direção executiva acerca dos eventuais problemas e cenários 
enfrentados durante a organização dos campeonatos; 

• Deliberar e informar a direção executiva sobre propostas que aumentem a segurança 
dos participantes; 

• Produzir protocolos de boas práticas de saúde para os membros da Associação; 

• Desenvolver conteúdo educacional sobre doenças que coloquem em risco a prática 
esportiva; 

• Auxiliar e propor pesquisas científicas no campo da saúde que envolvam a modalidade; 

• Organizar conferências a cada 2 anos, apoiadas financeiramente pela Associação; 

• Proteger o jogo e o jogador. 



COMITÊ FINANCEIRO

Este comitê terá influência direta na saúde financeira da Associação. Uma de suas funções 
será a de planejar a médio e longo prazo a evolução financeira da competição e da 
associação. O comitê fará relatórios referentes aos gastos de equipes em uma temporada, 
desde o aluguel de campos de treino até o pagamento das garrafas de água de um jogo 
em casa. Além disso, trabalhará junto ao Conselho Fiscal na verificação do bom 
andamento das contas da Associação. Fará também estudos relativos aos impactos 
financeiros das ações da Associação nas equipes de futebol americano do Brasil. 

Em tópicos, estas são as responsabilidades do comitê: 

• Zelar pela segurança e saúde financeira da Associação; 

• Zelar pelo patrimônio material e imaterial da Associação; 

• Aprovar o relatório financeiro anual elaborado pela diretoria executiva; 

• Realizar estudos acerca dos custos movimentados pelas equipes que disputam as 
competições organizadas pela Associação; 

• Produzir documentos de orientação para o bom uso de recursos financeiros acerca da 
modalidade; 

• Definir alteração de valores nas taxas de Associação. 



COMITÊ DE COMPETIÇÃO

O objetivo principal deste comitê é garantir que a disputa da Liga BFA seja competitiva. Para 
isso, criará programas de desenvolvimento de equipes, realizará pesquisas referentes aos temas 
pertinentes e fará propostas de mudanças de regras que aumentem a competitividade entre as 
equipes. O comitê será responsável pela definição do sistema de pontuação de jogadores 
estrangeiros, pela proposta de variação na quantidade de divisões de disputa e pelo debate de 
temas que envolvem a competitividade da Liga BFA. 

Em tópicos, estas são as responsabilidades do comitê: 

• Observar ao longo dos anos os resultados das competições organizadas pela Associação, 
gerando sugestões de ações que aumentem equidade entre as equipes; 

• Identificar soluções para aumento da competitividade nos torneios e competições 
organizadas pela Associação; 

• Trabalhar em prol da Associação para aumentar a quantidade de seus membros associados e 
competições organizadas; 

• Criar guias de orientação e desenvolvimento para equipes Associadas; 

• Organizar, regular e pontuar acerca da quantidade e qualidade dos jogadores estrangeiros 
que disputam as competições organizadas pela Associação; 

• Acolher dos associados sugestões acerca de melhorias na competição; 

• Trabalhar em conjunto com o comitê nacional de arbitragem para analisar, propor e alterar 
as regras utilizadas nas competições organizadas pela Associação; 

• Garantir que o Futebol Americano siga unificado através das competições organizadas pela 
Associação; 

• Gerar informativos para a diretoria executiva acerca das decisões tomadas. 



COMITÊ DE REGULAMENTO, 
INFRAESTRUTURA E EVENTOS 

Este comitê receberá as propostas que serão enviadas pelas equipes referentes a alterações no 
regulamento da competição visando a uma melhoria contínua na execução dos eventos. As 
propostas serão enviadas através de um protocolo claro e transparente para que todas as 
equipes tenham acesso e possam colaborar. 

Em tópicos, estas são as responsabilidades do comitê: 

• Otimização em conjunto com a diretoria executiva do Regulamento de Competição; 

• Propor e analisar mudanças no Regulamento de Competição; 

• Definir as condições básicas para execução de eventos esportivos das competições 
organizadas pela Associação; 

• Definir protocolos de execução de eventos e jogos; 

• Monitorar evolução acerca da qualidade dos eventos; 

• Publicar relatório de execução de eventos realizados pela diretoria executiva; 

• Criar repositório de documentos necessários durante a execução de eventos. 



COMITÊ DE EXPANSÃO E NOVOS NEGÓCIOS 

Será o comitê responsável pela busca de novas parcerias soluções de inovação que levem a Liga 
BFA a crescer de forma sólida ao longo dos próximos anos. O comitê fará a análise das parcerias 
já firmadas pela Liga BFA e emitirá parecer sobre cada uma delas, sugerindo melhorias.  

A equipe de gestão da Liga BFA consultará este comitê sobre as possibilidades de aumento ou 
diminuição na quantidade de equipes na Liga BFA de um ano para outro. 

Em tópicos, estas são as responsabilidades do comitê: 

• Debater soluções que irão garantir a existência das competições organizadas pela Associação 
a médio e longo prazo; 

• Elaborar propostas de crescimento da Associação e das competições; 

• Revisar os pedidos de novas filiações à Associação dos Clubes de Futebol Americano do 
Brasil; 

• Buscar parcerias e novos negócios para o desenvolvimento das competições organizadas pela 
Associação; 

• Buscar a promoção do crescimento sustentável da modalidade e das competições 
organizadas pela Associação; 

• Aprovar o documento elaborado anualmente pela direção executiva acerca dos requisitos 
mínimos para disputar as competições organizadas pela Associação; 

• Buscar parcerias internacionais com ligas e organismos de gestão da modalidade.  

• Monitorar a evolução do mercado e indústria do Futebol Americano Brasileiro; 

• Analisar parcerias de eventos e cursos de capacitação. 



COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
EDUCACIONAL 

É o comitê responsável pela criação de conteúdo educacional e de capacitação para os 
envolvidos nos processos da Liga BFA. O comitê será responsável pela elaboração de manuais e 
códigos de conduta, e será responsável pela promoção de debates sobre ações sociais por parte 
da Associação e das equipes de futebol americano do Brasil. 

Em tópicos, estas são as responsabilidades do comitê: 

• Criar material educacional para os envolvidos nas competições organizadas pela Associação 
acerca dos temas presentes na sociedade e no esporte; 

• Criar cartilha de conduta online para todos os participantes das competições organizadas 
pela Associação; 

• Observar e debater sobre possíveis injustiças durante as competições organizadas pela 
Associação; 

• Criar protocolos de análise e acolhimento de denúncias sobre condutas inadequadas nas 
competições organizadas pela Associação; 

• Produzir material pedagógico de ensino e difusão da modalidade; 

• Indicar um membro para o Conselho de Ética e Disciplina



COMISSÃO DE ARBITRAGEM 

O presidente da comissão nacional de arbitragem será o Diretor Nacional de Arbitragem 
apontado pela diretoria executiva. 

Em tópicos, estas são as responsabilidades do comitê: 

• Definir uma estratégia de conduta nacional de arbitragem; 

• Criar um ranking nacional de arbitragem levando em consideração atributos práticos; 

• Definir qual livro de regras utilizar; 

• Criar o produzir manual anual com as mudanças na regra utilizada pelas competições 
organizadas pela Associação; 

• Acolher e debater propostas de alteração de regras, feitas pela Associação ou direção 
executiva; 

• Firmar contato com agências internacionais de arbitragem; 

• Criar curso anual de reciclagem para todos os árbitros que desejem arbitrar nas competições 
organizadas pela Associação.



COMISSÃO DISCIPLINAR E CONSELHO DE 
ÉTICA 

Conselho conjunto entre membros da diretoria executiva e da Associação formado por sete 
indicados sendo:  

• Três indicados pelos associados e nomeados pela presidência da Associação; 

• O Diretor de Competições Esportivas; 

• O Diretor Nacional de Arbitragem; 

• Um árbitro indicado pelo Diretor Nacional de Arbitragem; 

• Um membro do Comitê de Responsabilidade Social; 

Os 3 membros indicados pelos Associados como pré-requisito necessitam ter formação superior 
em Direito. 

Este conselho tem como referência o código de Justiça Desportiva Brasileiro e deve ser acionado 
nos casos de:   

• Agressões físicas ou verbais durante os eventos organizados pela Associação; 

• Denúncias protocoladas através do sistema BFA Network; 

• Injúrias, acusações e agressões ocorridas na internet por membros das equipes associadas; 

• Ofensas à dignidade de qualquer membro de qualquer comitê, gestão executiva ou 
colaborador da Associação e dos campeonatos que ela organiza; 

A comissão deve julgar e punir qualquer envolvido em casos de discriminação por etnia, raça, 
cor, cultura, idioma, gênero ou qualquer outra razão. 



C O M O  S E  A S S O C I A R

Após o convite feito, a associação interessada 
deverá:

Apresentar a documentação necessária que consiste em:

• Cartão CNPJ e QSA;
• Estatuto e todas as alterações ajustadas;
• Ata de eleição que empossou a atual diretoria registrada;
• RG e CPF do atual representante legal e seu vice;
• Solicitação formal para administrativo@ligabfa.com.br;

Após o envio de toda documentação necessária e a aprovação da mesma, a 
equipe deverá combinar como será feito o pagamento.

• Valor de associação de novas equipes: R$ 1.200,00
• Valor de anuidade para equipes já associadas: R$ 600,00

Os valores podem ser parcelados em até 6 parcelas que devem ser pagas até o 
décimo dia do mês correspondente.

O prazo final para quitar as pendências financeiras com a associação é até o dia 
10 de março de 2021.

Somente equipes que não tenham valores em aberto poderão indicar 
representantes e participar de votações.



D I R E I T O S  D E  A S S O C I A D O

O associado com suas obrigações em dia terá 
o direito de:

• Indicar membros para compor comitês; 
• Votar e ser votado;
• Participação nas definições de regulamentos e orçamento;
• Vaga garantida nos campeonatos da ACFA;
• 10 inscrições sem custo na BFA;
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