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CALENDÁRIO DO FUTEBOL FEMININO
ATUALIZACAO PÓS PARALISACAO PELO COVID 19
– ADULTO

- 134 jogos
- 21 rodadas
- 16 participantes
# Reinicio: 26/08/2020

# Término: 06/12/2020
* Libertadores Feminina prevista para
fevereiro de 2021, com Ferroviária,
Corinthians e Kindermann/Avaí
representando o Brasil !
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CALENDÁRIO DO FUTEBOL FEMININO
ATUALIZACAO PÓS PARALISACAO PELO COVID 19
- ADULTO

- 120 jogos
- 13 rodadas
- 36 participantes
# Reinício: 18/10/2020
# Término: 31/01/2021
* Mecanismo de acesso garante atividades nas 27
Federações do País, gerando 742 partidas
classificatórias.
* Em 2019 foram disputados 996 jogos de Futebol
Feminino no Brasil, recorde absoluto no sistema
CBF/Federações.
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CALENDÁRIO DO FUTEBOL FEMININO
ATUALIZACAO PÓS PARALISACAO PELO COVID 19
– SUB 18

- 90 jogos
- 13 rodadas
- 24 participantes
# Início: 06/01/2021
# Término: 28/02/2021
* Formato compatível com as Competições
Continentais.
* Cobertura de despesas de logística, como
passagens aéreas, hospedagem, alimentação,
segurança e organização dos jogos.
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CALENDÁRIO DO FUTEBOL FEMININO
ATUALIZACAO PÓS PARALISACAO PELO COVID 19
– SUB 16

- 22 jogos
- 05 rodadas
- 12 participantes
# Início: 02/10/2020
# Término: 10/10/2020
* Formato compatível com as Competições
Continentais.
* Cobertura de despesas de logística, como
passagens aéreas, hospedagem, alimentação,
segurança e organização dos jogos.
* Classifica o Campeão para o Festival Sul-americano
da Juventude.
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CALENDÁRIO DO FUTEBOL FEMININO
ATUALIZACAO PÓS PARALISACAO PELO COVID 19
– SUB 14

- 16 jogos
- 05 rodadas
- 08 participantes
# Início: 14/12/2020
# Término: 20/12/2020
* Formato compatível com as
Competições Continentais.
*Parceria com a Conmebol, Classificatório
do Festival Sul-americano da Juventude.
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BRASILEIRAO FEMININO:
RECORDES EM GESTAO E LOGISTICA
• 44 deslocamentos de equipes simultâneos.
• 1500 pessoas em deslocamento num único
final de semana, entre árbitras, atletas,
treinadores e dirigentes com despesas de
hospedagem, alimentação e transporte totalmente
cobertas pela CBF, percorrendo distancias de até
quatro mil quilômetros por via aérea. Este número
é recorde absoluto em competições femininas no
Brasil e na América do Sul.

8.5 MILHOES DE kM2

• O suporte médio em logística e cotas de apoio
para a organização das partidas, fazem da CBF o
maior parceiro coletivo dos clubes que investem
no futebol feminino, concedendo benefícios que
podem ultrapassar os 700 mil Reais na
temporada 2020 para um único clube.
10.18 MILHOES DE kM2
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RECORDE DE PÚBLICO
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RECORDES NA EXPOSICAO DE TV E STREAMING
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DADOS
ATUALIZADOS
DO FUTEBOL
FEMININO NO
BRASIL (2019)
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* Número de mulheres que tiveram algum
contato de prática ou recreação com o Futebol,
através de ações nas escolas, universidades; e
incluindo ainda iniciação no futsal, Futebol de
sete ou clubes recreativos: Até 20.000.000

* Número de jogos de Futebol Feminino
disputados no Brasil em 2019, dentro do
sistema CBF, Ligas e Federações: 2016.
* Número de mulheres treinadoras nos
Estaduais: 44, ou 20.46% do total.
* Número de atletas profissionais atuando nos
estaduais: 420

11

* Mulheres praticando Futebol dentro do sistema CBF,
Federações e Ligas: 13.764
* Mulheres atuando nas Comissões Técnicas dentro do
sistema CBF/Federações nos estaduais: 255
* Atletas não profissionais atuando nos estaduais: 5.577

* Atletas amadoras registradas nas Ligas Municipais: 6.083
* Clubes de Futebol Feminino ativos nas Ligas Municipais: 525
* Equipes de Futebol Feminino disputando os Estaduais: 215

* Clubes apoiando o Futebol Feminino de base no sistema
CBF: 63
Atletas registradas nas categorias de base no sistema CBF:
1784
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ACOES DE APOIO AOS CLUBES DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19
a) Repasse direto de R$ 3.720.000,00 ( Três milhões e setecentos e vinte mil
Reais), para os clubes das series A-1 e A-2, visando a manutenção das estruturas e
empregos.
b) Implantação da Diretriz Técnica Operacional para o retorno das competições
nacionais, incluindo a realização de 24 testes PCR (23 atletas e o treinador), em
todas as rodadas.
c) Adaptação dos regulamentos com atualização nas datas de inscrição, isenção
de taxas, alteração da janela internacional de transferências e ampliação do limite
de substituições de jogadoras nas nossas principais competições.
d) Criação de grupo de monitoramento sobre a situação de saúde dos atletas
das 52 equipes participantes das competições femininas já iniciadas, em relação
ao Covid19, sem nenhum óbito registrado.
e) Manutenção de todas as competições programadas para 2020 tanto na
categoria adulta como nas divisões de base, sem cortes de investimento ou
calendário.
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OPORTUNIDADES GERADAS PELO FUTEBOL DE MULHERES
A diretriz da FIFA pela inclusão da mulher no mercado do futebol, seja como atleta, gestora,
ou profissional dos diversos setores de cada Associação não se trata de simples concessão ou
modismo. É uma ação necessária para que o futebol mantenha sua posição de absoluta
relevância socio-econômica a nível Mundial. Os gigantes Europeus perceberam o gesto como
oportunidade, e são exemplo positivo no rápido crescimento das medias salariais e estrutura
das competições,.
O Brasil ocupa inegável protagonismo na América Latina, tendo conquistado absolutamente
todos os títulos em disputa entre mulheres a nível continental entre clubes em 2019.
Ocupamos os dois primeiros lugares da Libertadores Feminina com Corinthians/SP e
Ferroviária/SP; conquistamos o Sul-americano Sub 16 com o Internacional/RS e o Sub-14 com
o Centro Olímpico/SP.
Ampliação das atividades e utilização das arenas; desenvolvimento e incentivo a venda de
uniformes e material licenciado voltado ao publico feminino; busca de patrocinadores e
fomento de projetos pela inclusão e igualdade, além da valorização da marca no mercado
internacional e incremento de receitas pela negociação de atletas, sao algumas das
oportunidades ja presentes para quem acredita na forca do futebol de mulheres.
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37 ANOS DE
HISTORIA DO
FUTEBOL DE
MULHERES DO
BRASIL !
1983-2020
Entre os anos 80 e 90, clubes como o Saad, Radar e Juventus,
atuaram para públicos superiores a 100 mil pessoas pelos
Estádios do Brasil... Mulheres de imensa coragem e talento que
construíram a história da nossa Seleção. 1983 marca a liberação
da pratica do futebol para mulheres pelo CND, e o inicio das
primeiras competições de clubes no Pais.

Av. Luis Carlos Prestes, 130, Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, Brasil, CEP 22775-055
Tel: +55 21 3572-1900
Fax: +55 21 3572-1990
CBF@CBF.COM.BR

Obrigado pelo apoio ao futebol feminino!
romeu.castro@cbf.com.br

