Vitória, 02 de fevereiro de 2020.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Este documento objetiva demonstrar passo a passo a execução do Campeonato
Metropolitano de Beach Soccer 2020. De maneira clara e objetiva, trataremos de
objetivos e resultados alcançados, com a avaliação de indicadores e metas
preestabelecidos na construção do projeto.
O projeto do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer teve por finalidade a
organização e realização de uma competição esportiva não profissional e alcance
regional, tendo como principal objetivo reunir equipes de rendimento das categorias de
base: sub 11 e sub 13, além da categoria adulto com os naipes masculino e feminino.
Mais que uma competição esportiva, a realização do Metropolitano preenche uma
lacuna importante no desporto capixaba, escasso de torneios e competições esportivas.
Por outro lado, uma terra repleta de talentos com grande potencial. Com tal iniciativa,
fomentamos o esporte no Estado estimulando a competição nas comunidades, clubes e
associações, aprimorando atletas e comissões técnicas.
Desta maneira, organizando uma competição de alto nível técnico e promovendo
volume de jogo para os atletas, favorecemos a constituição e manutenção de equipes
de rendimento. Neste processo, temos a criação de referenciais esportivos que serão
exemplos para uma nova geração de pequenos atletas que estarão descobrindo uma
nova modalidade. Fortalecemos as categorias de base promovendo o interesse de
crianças e adolescentes pela pratica do beach soccer e recriamos a cultura do jogo na
praia como parte da identidade do capixaba.

Vale destacar a participação de atletas da Seleção Brasileira Feminina de Beach Soccer
nas equipes do Anchieta BS, Rio Branco BS e São Pedro Interpuls. Participaram da
competição as atletas: Barbara Colodetti, Lorena, Leticia Villar, Noele Bastos, Leticia
Lopes, do Rio Branco, Silvana, Jasna, Mayara Izzo, Suzanne do São Pedro Beach Soccer,
além de Jessica, do Anchieta.

Tivemos também a presença do treinador da Seleção Brasileira de Beach Soccer no naipe
feminino, o Sr. Fabricio Santos.

Foram impactados diretamente 519 atletas. No naipe masculino, foram 103 gols com
média de 6,44 por partida, no feminino foram 147 gols, sendo 9,80 por partida. Na base,
tivemos no Sub 1, 88 gols, com média de 8,80 por partida e no sub 11, 51 gols no total,
com uma média de 6,38 gols por partida. Além destes números, crianças e adolescentes
se divertiram e tiveram o contato com a modalidade em duas clinicas esportivas.

O campeonato iniciou-se no dia 18/01/2020 e foi interrompido devido a pandemia de
Covid-19 no dia 14/03/2020. Seu retorno deu-se nos dias 03 e 04/10/2020 para a
realização das finais em conformidade com o Decreto Municipal 18.178 de 10 de setembro de
2020 e atendendo todos os protocolos de segurança de acordo com a Portaria nº 186-R, de 19
de setembro de 2020 alterando a Portaria 100-R de 30 de maio de 2020 da Secretaria de Estado
de Saúde (SESA). Um rígido protocolo foi seguido e não tivemos problemas na execução

do final do campeonato.
Para melhor entendimento, a metodologia de execução deste projeto deu-se por fases.
A partir deste momento trataremos uma a uma.
Na FASE 1 - A, tivemos a seleção dos Profissionais Envolvidos no Projeto: O bom
andamento do projeto resultará na contratação de pessoas/empresas especializadas.
Dentro do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Especial do Esporte, temos as
seguintes funções:
1.1 - Analista de marketing – Sr. João Brito;
1.2 - Apoiador Técnico – Sr. Flavio Silva Diogo e Sr. João Luiz Bernardes;
1.4 - Assistente Administrativo – Sr. Diogo Mendes;
1.6 - Coordenador de Eventos – Sr. Bruno Malias;
1.7 - Coordenador Técnico – Sr. Alex Fabiano;
1.8 - Decorador – Sr. Victor Cesar Tristão;
1.10 - Supervisor Administrativo – Sr. Bruno Telles;
1.11 - Videomaker – Sr. Thiago Có.
Tais profissionais foram contratados após a assinatura do termo de compromisso, pois
iniciaram o processo de implementação do projeto, aplicando o plano de trabalho
determinado e aprovado pelo Ministério.
No que tange a FASE 1 -B: Dar entrada nos ofícios solicitando o DARF para pagamento
das taxas de SPU, não foi necessário o pagamento de taxas pois realizamos uma parceria
com a prefeitura local que se incumbiu da responsabilidade do pagamento de todos os
custos para a liberação da implantação da estrutura para a execução do Campeonato
Metropolitano de Beach Soccer e suas atividades.

Sobre a FASE 1 - C: dar-se-á início a execução do Plano de Mídia, que será executado
pela Assessoria de Marketing, desta maneira, nosso assessor de marketing, Sr. João
Brito ficou responsável pela criação dos ambientes e plataformas digitais para a
comunicação do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer 2020. Como plataforma
de comunicação, criamos, alimentamos com informações, fotos e vídeos, além de
realizarmos a gestão de dois espaços digitais:
Perfil Instagram - https://www.instagram.com/metropolitano.2020/
Pagina Facebook - https://www.facebook.com/metropolitanoES/

Outas ações de marketing iniciadas nesta FASE foram os contatos com as redações de
jornais impressos e digitais, bem como com veículos de imprensa de todo o estado do
Espírito Santo.
O Plano de mídia com o aproveitamento do Governo Federal, Ministério da Cidadania e
Secretaria Especial do Esporte foi seguido em sua totalidade, com placas ao redor do
cmpo, backdrops, blimps, bandeiras, camisas dos alunos (as) das clinicas, camisas da
equipe técnica, peças para mídias sociais.

Ainda nesta FASE aconteceu a contratação dos seguintes serviços terceirizados:
sonorização, UTI móvel, banheiro químico, estrutura, aquisição das premiações e
assinatura do contrato com o atleta que ministrará a clínica esportiva.
Para a FASE 1 - D: Definição de datas e tabela por categoria, a Equipe de Técnica do
Campeonato Metropolitano de Beach Soccer reuniu-se e definiu o Regulamento da
competição, com definições sobre as formas de inscrição, data do Congresso Técnico e
tabela com datas.

Já a FASE 1 - E: Inscrições das equipes, seguiu os seguintes critérios: equipes que já
participaram anteriormente de uma competição oficial (municipal ou regional), equipes
que estão treinando regularmente, e se inscreverem no tempo previsto pelo
regulamento;
A forma de inscrição ficou definida no Regulamento da competição e trazemos o artigo
3º - DA INSCRIÇÃO, abaixo e na íntegra:
“ART. 3º - DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser feitas através de e-mail (metropolitano.bs.es@hotmail.com), até o dia
do congresso técnico (art. 18, § 5º), com o encaminhamento da Relação Nominal dos Atletas,
conforme Anexo I, com no máximo de 15 (quinze) atletas, sendo obrigatoriamente 02 (dois)
goleiros.
§ 1º Ao participar do campeonato as equipes automaticamente concordam em:
a) Observar as regras oficiais aprovadas pela BEACH SOCCER WORLD WIDE - BSWW, a
Confederação de Beach Soccer do Brasil – CBSB e a Federação de Beach Soccer do Estado do
Espírito Santo – FEBSES;
b) Aceitar que todo administrativo, disciplinar e assuntos de arbitragem conectados com a
competição serão gerenciados pela ACEL – conforme este regulamento ou as decisões da
Comissão Disciplinar do Campeonato; “

Todas as 32 vagas foram preenchidas até a data do Congresso Técnico e a documentação
apresentada pelos responsáveis das equipes.

O próximo momento foi a FASE 1 - F: Congresso Técnico, realizado no auditório da
Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Espírito Santo - SESPORT, no dia

Participaram os 32 representantes das equipes, junto ao quadro técnico do
Campeonato. Na oportunidade foi discutido o regulamento, feito o sorteio da tabela de
jogos e sanadas dúvidas diversas, além do registro de ideias para próximas edições.
Oportunidade também para uma palestra do arbitro da CBSB – Confederação de Beach
Soccer do Brasil e coordenador de arbitragem do Campeonato Metropolitano de Beach
Soccer 2020, Sr. Jean Cleres. No momento, pode tocar nos principais pontos da regra do
beach soccer.

Na FASE 2, A: Contratação dos demais profissionais que irão trabalhar no evento,
ocorreram as contratações dos demais profissionais que tratariam diretamente com os
dias de jogos e com o campo de jogo. Foram contratados:
1.3 - Arbitragem – Sr. Jean Cleres, Sr. José Roberto Pereira Sr. Wenderson Oliveira Alves;
1.5 - Boleiros – Sr. Raphael Tavares, Sr. Thiago Borelli e Sr. Luís Claudio Miranda;
1.9 – Locutor – Sra. Maria Eduarda Farias.
No que se refere a FASE 2 - B: Realização da Clínica de beach soccer, foram realizadas
em dois momentos, nos dias 14/03/2020 e 03/10/2020 (já após a pandemia). Foi
contratado o professor de Educação Física, Sr. Carlos Henrique Simões para auxiliar o
atleta da Seleção Brasileira, Sr. Bruno Malias na realização das atividades da clínica. Além
destes, dois (2) estagiários estavam evolvidos nas atividades, além do coordenador
técnico da competição.

O objetivo da clínica foi fomentar a modalidade nas crianças e adolescentes,
oportunizando o contato com um atleta consagrado, recebendo de sua experiência,
renovando seus sonhos, expandindo seus conhecimentos não só técnicos, como
comportamentais.
Pouco mais de 100 crianças e adolescentes foram atendidos, divididos em categorias e
em 04 turmas com duração de 01:15h cada turma. Duas no período da manhã e duas
no período da tarde.

Cada atleta participante recebeu uma camisa do evento. A equipe técnica da
competição acredita que é uma forma de divulgar a modalidade beach soccer e motiválos a continuar nos treinamentos.
Na FASE 2 - C: Realização da fase classificatória do campeonato, os jogos correram bem
sob o aspecto técnico e disciplinar. A equipe técnica da competição gerou um Boletim
Técnico por rodada (Exemplo abaixo). Ao total, foram 11 (onze) Boletins Técnicos
emitidos pela organização do evento. Nesta fase aconteceu a montagem da Arena.

A fase de classificação ocorreu aos sábados e domingos pela manhã, com jogos das 8h
às 12h. Com as equipes divididas em dois grupos de quatro (4), foram 3 rodadas para
cada, sendo 3 jogos por equipe. Ao final desta fase tivemos a duas (2) melhores equipes
em cada grupo. Essas equipes avançaram para a fase final da competição.

A FASE 3 - A: Realização da fase final do campeonato, foi a coroação do grande trabalho
realizado pelas equipes e também pela equipe técnica do campeonato. Nenhum
incidente, trabalho em equipe, fornecedores pontuais e serviços bem prestados.
Foram 8 dias intensos, com jogos disputados. Ocorreram as semi finais das categorias
Sub 11, sub 13, adulto masculino e adulto feminino. Após, os perdedores se
enfrentavam na disputa do 3º e 4º lugares, e os vencedores fariam a grande final.

No que tange a PREMIAÇÃO, foram distribuídos:
Para as Categorias SUB 11 e SUB 13:
1º LUGAR: 01(um) Troféu, Medalhas de Ouro;
2º LUGAR: 01(um) Troféu, Medalhas de Prata;
3º LUGAR: 01(um) Troféu, Medalhas de Bronze;
ARTILHEIRO: Troféu;
MELHOR GOLEIRO: Troféu;
MELHOR JOGADOR: Troféu.
Para as Categorias Adulto Masculino e Adulto Feminino:
1º LUGAR: 01(um) Troféu, Medalhas de Ouro e R$ 3.000,00 (três mil reais);
2º LUGAR: 01(um) Medalhas de Prata e R$ 2.000,00 (dois mil reais);
3º LUGAR: 01(um) Medalhas de Bronze e R$ 1.000,00 (mil reais);
ARTILHEIRO: Troféu;
MELHOR GOLEIRO: Troféu;
MELHOR JOGADOR: Troféu.

Já na FASE 2 - B/C: Prestação de contas e Encerramento, temos a compilação das
informações geradas com os documentos de controle do campeonato: regulamento
técnico, fichas de inscrições, sumulas, boletins técnicos.
Chegamos no momento, após a realização do campeonato, de elaborar o relatório de
prestação de contas final e este Relatório de Cumprimento do Objeto, avaliando o
objeto do projeto aos resultados obtidos, os objetivos e metas alcançadas.
Ainda no que diz respeito aos resultados obtidos, durante o planejamento do projeto
pensamos numa maneira de levantarmos alguns dados gerados por indicadores para
avaliarmos se alcançamos as metas estabelecidas.
Neste ano atípico, tivemos a interrupção da disputa provocada pela pandemia do Covid-19
durante a etapa de classificação, com o retorno do campeonato em momento seguro para a
realização do termino da competição para atletas, corpo técnico das equipes e staff do
campeonato.

Ainda que a pandemia tenha surgido e provocado mudanças na execução do
campeonato, mantivemos os eixos estratégicos no que tange as metas e avaliação de
indicadores para seu cumprimento.
No que tange a Meta1: Aprimoramento técnico dos profissionais envolvidos nas

equipes que disputarão o evento, percebeu-se através da análise dos Boletins Técnicos
das rodadas do campeonato que houve uma efetiva participação do corpo técnico,
composto pelos profissionais/agentes esportivos responsáveis tecnicamente pelas
equipes.
A participação em jogos de alto rendimento traz à tona a vivencia esportiva, sendo que
este processo provoca o amadurecimento destes profissionais/agentes esportivos. Tal
processo aprimora conhecimentos e incrementa qualidade aos atendimentos destes em
seu dia a dia com suas equipes, bem como preparam para as próximas competições.
Sobre a Meta 2. Descobrir novos talentos nas categorias de base da modalidade, após
análise do Boletim Técnico (anexo) ao final do campeonato foram indicados os atletas
destaques do campeonato, sendo os prêmios destinados ao melhor goleiro da
competição, o melhor jogador e o artilheiro, por cada categoria. Abaixo, os destaques
individuais das categorias de base, sub 11 e sub 13.
Melhor goleiro Sub 11: Felipe Crystello (CTCE)
Melhor jogador Sub 11: Victor Arthur (PFC)
Artilheiro sub 11: João Marcos (CTCE)

Melhor goleiro Sub 13: Pedro Abner (CTCE)
Melhor jogador Sub 13: Claudio Henrique (Parma).
Artilheiro sub 13: Gabriel Leal (CTCE) e Claudio Henrique (Parma).
Entrando nas metas quantitativas, não tivemos a oportunidade de avaliar a Meta 3.
Aumentar em até 20% o número de atletas de base nas escolinhas de beach soccer na
região metropolitana, já que a pandemia impediu a continuidade de projetos esportivos
até a data da elaboração deste documento. Porém, a expectativa para as demais edições
do Campeonato Metropolitano é que haja efetivamente o aumento de praticantes da
modalidade demonstrado no maior interesse pelas pratica nas escolas especializadas.
Ao observarmos a Meta 4. Ter participação de 08 equipes em cada categoria, inscritos
no Campeonato Metropolitano de Beach Soccer; podemos diagnosticar a participação
de 32 equipes no campeonato atingindo a meta acima mencionada, sendo 8 equipes na
categoria Adulto masculino, 08 na categoria Adulto feminino, 8 equipes na categoria Sub
11 e 8 equipes na categoria Sub 11. Este resultado pode ser aferido nas fichas de
inscrição, boletins técnicos da competição e sumulas.
Sobre a Meta 5. Ter a participação de 02 equipes adultas que tenham todas as
categorias de base participando do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer
podemos perceber pelos Boletins Técnicos e fichas de inscrição que a maioria das
equipes das categorias Adulto masculino e Adulto feminino optam apenas pelo
desenvolvimento das equipes adultas.
As equipes do Craques da Praia, Ypiranga de Marataízes e São Pedro Interplus
apresentaram equipes de base. Sendo assim META parcialmente alcançada pois tais
equipes mencionadas anteriormente apresentavam apenas uma equipe de base: Sub 11
ou sub 13.
Por fim, podemos perceber que a realização do Campeonato Metropolitano de Beach
Soccer cumpre seu papel esportivo e social, dando oportunidade de geração de
emprego e renda para seus participantes, caracterizando o esporte de rendimento. E
também podemos perceber o surgimento de novos talentos para a modalidade, que ao
passar do tempo e com o incremento do desenvolvimento de campeonatos, tendem a
encontrar um cenário distinto da geração atual, com mais e melhores oportunidades.

Equipe de Trabalho do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer

