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RELATÓRIO DE 

GESTÃO 2019

O ano de 2019 foi de 

resultados altamente positivos 

para o futebol capixaba em 

vários aspectos: aumento da 

média de público no Estadual 

Série A e na Copa Espírito Santo, 

maior visibilidade para os nossos campeonatos e 

clubes através das parcerias estabelecidas pela FES 

– foram 142 partidas transmitidas via plataformas 

streaming e pela TV aberta, um número expressivo 

de partidas (557) e competições realizadas, subida 

de posição no ranking da CBF em virtude das boas 

campanhas do Serra FC na Copa do Brasil, e do 

Vitória FC no Brasileiro Série D.

Também cabe destacar a realização de grandes 

eventos esportivos em solo capixaba através da 

articulação da Federação junto à CBF, e que contou 

com o imprescindível apoio do Governo do Estado. 

O Mundial Sub 17 2019 foi o maior evento esportivo 

já realizado no Espírito Santo, com movimentação 

de R$ 23 milhões na economia local, segundo dados 

do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau. 

Além disso, o evento gerou uma ambiência propícia 

de investimentos para o mercado esportivo local. 

Também fomos palco de duas fi nais nacionais, 

Brasileiro Sub 17 e Brasileiro Sub 20, gerando 

enorme visibilidade para o nosso estado.

Entendemos que o futebol, além de ser o principal 

esporte do mundo e promotor do maior evento 

mundial – a Copa do Mundo, é também uma 

efi ciente ferramenta de inclusão social e de geração 

de empregos e renda para a população. Por isso, 

convidamos todos a fazerem parte deste projeto de 

reestruturação do futebol capixaba, pois trata-se de 

uma missão de Estado a qual todos nós podemos e 

devemos contribuir.

É hora de unirmos esforços e abraçar o futebol 

capixaba através do apoio aos nossos clubes, que 

são muitas vezes a única opção de inserção dos 

jovens de comunidades em risco social.

Gustavo Oliveira Vieira

Presidente FES

PALAVRA DO PRESIDENTE
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COMPETIÇÕES

A temporada 2019 foi intensa, emocionante e de 

sucesso! Concluímos mais uma fase com bons 

resultados do futebol capixaba. 

Ao todo, 117 equipes estiveram envolvidas nas 10 

competições promovidas pela FES. Sendo 1.118 

novos atletas na lista de federados, totalizando 3 

mil atletas participando de nossas competições em 

2019. Houve ainda a atuação de 585  profissionais 

nas comissões técnicas dos clubes e de 130 árbitros 

que contribuíram nos jogos, gerando emprego e 

renda para milhares de pessoas que fazem parte da 

cadeia produtiva do futebol capixaba.

Em 557 partidas foram mais de 2.400 gols marcados. 

Ufa, haja grito de gol! E, claro, não podemos 

esquecer do marco do primeiro Tetracampeonato 

da Copa ES 2019, o Real Noroeste, clube de Águia 

Branca. No Capixabão, o Vitória Futebol Clube 

se tornou decacampeão. Em 2020, os clubes 

representarão o ES na Copa do Brasil, Copa Verde e 

Campeonato Brasileiro Série D.

“A participação do Vitória na Copa do Brasil tem 

uma importância muito grande, não só para o 

clube, mas também para o futebol capixaba. 

Tendo em vista que se o Alvianil passar de fase, a 

FES também sobe no ranking da CBF, por isso não 

estamos medindo esforços para que possamos 

fazer uma grande partida no Salvador Costa. 

Com uma diretoria e conselho coesos, estamos 

trabalhando juntos para que possamos colocar no 

próximo ano dois clubes na Série D e disputarmos a 

Copa do Brasil novamente. Agradeço a colaboração 

da Federação por estarmos desenvolvendo esse 

grande sonho.”

“

“”

”

Fláris Olímpio, presidente do Real Noroeste    

Ademar Rocha, Presidente do Vitória
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“A expectativa é de realizar uma temporada muito 

boa em 2020. Fizemos 11 novas contratações, 

estamos com um time bem jovem e esperamos 

crescer no nível estadual para chegar na pré-Série 

D e a Copa Verde com um grupo bem melhor e 

mais sólido e assim aproveitar as oportunidades 

dos campeonatos de âmbito nacional.”
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• 10 competições: 3 pro� ssionais e 7 amadoras    

• 117 Clubes participantes

• 3 mil Atletas inscritos

• 1.118 Novos atletas federados

• 585 Membros de Comissão Técnica

• 130 Árbitros em atividade

Com equipes formadas por experientes 

profi ssionais e atletas mais jovens, os confrontos 

tiveram aumento de público de 49% no 

Campeonato Estadual Série A 2019 e 56% na Copa 

Espírito Santo 2019, comparados ao ano anterior.

5

Aumento de público de

     49% no Campeonato Estadual Série A 2019                 
   

                56% na Copa Espírito Santo 2019
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RELATÓRIO DE 

GESTÃO 2019

Em 2019, a FES investiu R$ 1.430.000,00 em benefícios 

aos fi liados nas competições, o que gerou economia 

para os times e avanços nos valores captados e 

investidos. Nossos parceiros foram Torcida ES, 

MyCujoo, Ícone, Topper, Banestes e Sesport.  

Todos podem entrar no jogo e abraçar a causa, 

seja através de patrocínios ou apoio institucional. 

Focada em aumentar os investimentos e auxiliar no 

aperfeiçoamento e no desempenho dos clubes, a FES 

convida todos a investirem no futebol capixaba. 

A participação e dedicação de todo setor envolvido fará o 

futebol avançar. Dessa forma, teremos mais atratividade 

nos campeonato estaduais e melhor performance dos 

nossos clubes em competições nacionais. 

 

INVESTIMENTO

CALENDÁRIO 2020

nos campeonato estaduais e melhor performance dos 

A temporada 2020 contará com 3,7 mil atletas

em 12 competições realizadas pela FES!

convida todos a investirem no futebol capixaba. 

A participação e dedicação de todo setor envolvido fará o 
aperfeiçoamento e no desempenho dos clubes, a FES 

É mais futebol capixaba que você quer? Então 

prepare-se! A novidade da temporada 2020 é o 

retorno das categorias de Base Sub 11 e Sub 13. E a 

redução do intervalo entre o Campeonato Estadual 

Série A e a Copa Espírito Santo, principais disputas 

estaduais, que agora será de 49 dias.

A expectativa da FES é de envolvimento de 3.700 

jogadores, 148 equipes e 790 membros de comissões 

técnicas, com previsão de 690 jogos, gerando 

impacto direto na formação de novos atletas, 

empregos e renda do estado, nas competições 

profi ssionais, feminino, base e futebol amador.
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Além   das  transmissões dos jogos, os gols e 

melhores momentos dos campeonatos foram 

destaque no programa “Esporte Capixaba” (TV 

Capixaba). O futebol do Espírito Santo foi citado 

211 vezes em programas nacionais como os Donos 

da Bola, Band Esporte Club e Jogo Aberto.  

PARCERIA QUE DÁ AUDIÊNCIA!

melhores momentos dos campeonatos foram 

destaque no programa “Esporte Capixaba” (TV 

PARCERIA QUE DÁ AUDIÊNCIA!

Assim como em 2018, a FES fortaleceu a parceria 

de transmissões dos jogos dos campeonatos 

profi ssionais com a plataforma Torcida ES. 

E mais do que isso, com a percepção da identifi cação 

do torcedor com o novo formato, lançou, em maio, a 

FESTV, um novo canal de transmissões das partidas 

capixabas através do MyCujoo.com, um serviço de 

streaming dedicado exclusivamente aos esportes. 

Agora, além dos confrontos dos campeonatos 

profi ssionais, o torcedor também pôde acompanhar 

todos os lances emocionantes do seu time do 

coração da base via celular, computador ou tablet. 

Entre FESTV (via MyCujoo) e Torcida ES/Band 

totalizamos 142 jogos transmitidos nas plataformas 

online e TV, promovendo a visibilidade do futebol 

capixaba para todo Espírito Santo, Brasil e mundo.

CAMPEONATOS CONTEMPLADOS

• Capixabão 

• Estadual Série B

• Campeonato Estadual Sub 20

• Estadual Feminino

• Copa Espírito Santo

• Copa Espírito Santo Sub 15 e Sub 17

• Interligas
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Além   das  transmissões dos jogos, os gols e 

melhores momentos dos campeonatos foram 

destaque no programa “Esporte Capixaba” (TV 

Capixaba). O futebol do Espírito Santo foi citado 

211 vezes em programas nacionais como os Donos 

da Bola, Band Esporte Club e Jogo Aberto.  

Dados: TorcidaES 
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ARBITRAGEM QUALIFICADA

• O curso foi incorporado ao calendário anual da  

 Comissão de Arbitragem 

• Apresentou instruções sobre as alterações nas 

regras do futebol divulgadas pela entidade que 

defi ne regras do futebol, a International Football 

Association Board (IFAB) 

• Os profi ssionais participaram de análises e debates 

através de vídeos das transmissões dos jogos do 

Capixabão 2019, Copa Espírito Santo e outros jogos 

nacionais

Assim como o futebol, a capacitação não pode parar! 

Por isso, a FES, através da Escola de Árbitros Gabino 

Rios (Esgrarios), deu início a um novo ciclo na história 

da arbitragem ao reformular o Curso Básico para 

Formação de Árbitros de Futebol de Campo, para  o 

melhor desempenho da arbitragem capixaba.

Com uma reformulação na estrutura curricular, o 

curso possui carga horária maior, faixa etária menor 

e abrange candidatos de todos os sexos.

CONHEÇA O NOVO FORMATO

• Formação em 10 meses com aulas teóricas e práticas

• Estágio em jogos das competições amadoras

•  Os novos árbitros têm idade entre 17 a 32 anos

ATIVIDADE CONTINUADA -  NOVO 

PROJETO INCORPORADO 

Com o intuito de resgatar a essência do 

conhecimento das regras do jogo e o senso crítico 

em relação à atuação das equipes de arbitragem, 

um novo projeto de capacitação foi criado em 

março de 2019. A Atividade Continuada de Estudos 

das Regras do Jogo capacitou 47 árbitros e três 

observadores da elite durante os nove encontros 

da temporada, na Esgrarios.

“Atualmente, 90% do quadro de arbitragem 

da FES encontra-se com médias superiores 

àquelas estabelecidas pela CBF, elevando a 

qualidade do nosso quadro de arbitragem. 

Isso só foi possível pelo alto investimento 

da FES, através do presidente Gustavo Vieira, 

que acreditou no projeto e hoje é possível 

verifi car perceptível melhora no desempenho 

da arbitragem nos jogos. Há muito trabalho 

pela frente, mas temos certeza que a cada 

encontro crescemos na busca da excelência.”

“

”
Marcos André Gomes, Instrutor de Arbitragem
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SUCESSO!

Não é à toa que os profi ssionais capixabas também 

têm ganhado espaço em atuações nacionais. Os 

árbitros capixabas Dyorgines Padovani, Fabiano 

Ramires, Katiuscia Mendonça e José Bandeira 

comandaram a arbitragem da fi nal do Brasileirão Sub 

17 2019. O quarteto foi designado pela CBF para apitar 

o jogo decisivo da base a nível nacional, que também 

foi um evento-teste para a Copa do Mundo Sub 17.

Padovani e Ramires também atuaram no VAR (Vídeo 

Árbitro Assistente) na fi nal da Copa Verde 2019, entre 

Paysandu e Cuiabá, em Belém (PA).

Além dos dois, o analista de arbitragem, Marcos 

André Gomes, atuou dez vezes como observador de 

VAR. Ao todo, em 2019, a arbitragem capixaba esteve 

presente em 20 partidas do Campeonato Brasileiro 

Série A. São nossos profi ssionais ganhando cada vez 

mais destaque e a gente continua torcendo pelo 

sucesso deles! 

Série A. São nossos profi ssionais ganhando cada vez 

mais destaque e a gente continua torcendo pelo 

sucesso deles! 
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CLUBES CAPIXABAS EM 

COMPETIÇÕES NACIONAIS

O futebol capixaba ganhou espaço em competições 

nacionais em 2019! Nossos clubes participaram de 

confrontos que impulsionaram nossa visibilidade 

pelo Brasil.

O campeão do Capixabão 2018, Serra Futebol 

Clube, chegou à 2ª Fase da Copa do Brasil em 

2019. Após passar pela primeira fase e vencer o 

Clube do Remo (PA), em casa no Robertão, o clube 

Cobra Coral enfrentou o carioca Vasco da Gama, 

numa noite histórica no Estádio Kleber Andrade, 

quando deixou a competição.

Os clubes capixabas também disputaram o 

Campeonato Brasileiro Série D, a Copa Verde e o 

Campeonato Brasileiro Feminino A-2.

 

“Vimos que a participação do Serra não 

foi só importante para dar visibilidade ao 

clube, mas também para o futebol capixaba 

como um todo. Passamos por um adversário 

difícil, o Remo, mas conseguimos avançar 

para a segunda fase do campeonato, feito 

que não acontecia há algum tempo. Por fi m, 

enfrentamos o Vasco da Gama e jogamos 

de igual para igual. Com certeza foi uma 

conquista para todos nós”.

“

”
João Batista Piol, presidente do Serra na Copa 

do Brasil 2019

Copa do Brasil 2019

Serra Futebol Clube

Campeonato Brasileiro Série D 2019

Serra Futebol Clube e Vitória Futebol Clube

Copa Verde

Real Noroeste  Futebol Clube e  Vitória  Futebol Clube

Campeonato Brasileiro Feminino A-2

Vila Nova Futebol Clube

O ES EM CAMPO

O Espírito Santo entrou em campo com jogos de 

times nacionais no Estádio Kleber Andrade, em 

Cariacica. Além do futebol capixaba, os torcedores 

aproveitaram o calendário agitado de partidas de 

campeonatos nacionais bem perto de casa. 

Foram jogos para todos os gostos do Campeonato 

Brasileiro Série A, Sub 17, Sub 20 e Feminino A-1 

com times de Rio de Janeiro, como Vasco da 

Gama e Flamengo, de São Paulo, Corinthians e 

Palmeiras, e também o C.S.A (Centro Sportivo 

Alagoano), de Alagoas.

Vimos partidas emocionantes e também a emoção 

de jogadores levantando a taça de campeão em 

nosso estado, a exemplo do Clube de Regatas do 

Flamengo que gritou “É Campeão!” no Brasileiro 

Sub 17 e Sub 20, no palco Kléber Andrade.
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O capixaba abraçou o Mundial Sub 17 2019 da FIFA! 

Dirigentes, jogadores de clubes e escolinhas de 

futebol do estado prestigiaram, de 27 de outubro 

a 10 de novembro, no Estádio Kleber Andrade, em 

Cariacica, o show de bola da garotada de grandes 

seleções mundiais.

As equipes da Argentina, Camarões, Chile, Coreia 

do Sul, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Ilhas 

Salomão, Japão, México, Tajiquistão e Senegal 

tiveram como palco o estádio capixaba. E o torcedor 

fez a festa! Aproveitou as 16 partidas, sendo 12 na 

fase de grupos, duas nas oitavas e outras duas nas 

quartas de fi nal.

A competição em solo capixaba aconteceu através 

do trabalho de articulação da FES junto à CBF e 

FIFA, e faz parte de uma estratégia para criar uma 

MUNDIAL SUB 17 NO ES

ambiência de investimentos no esporte local, além 

de ampliar a visibilidade do estado dentro do 

segmento esportivo. 

Após a primeira experiência na Copa do Mundo de 

2014, o estado foi novamente incluído no principal 

evento do futebol mundial com a realização do 

Mundial Sub-17.

E fomos tão bons anfi triões que tivemos a melhor 

média de público na primeira fase em todo o Brasil, 

com média de 4.138 torcedores em 12 confrontos, 

e público total de 49.655 pessoas. Esse sucesso 

comprovado de público credenciou o ES como uma 

ótima praça esportiva.

A visibilidade e os benefícios do Mundial no estado 

foram além das quatro linhas. Com capixabas, 
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PARCEIROS DO SHOW DE BOLA!

A realização dos jogos do Mundial Sub-17 2019 FIFA, 

em Cariacica, contou com o apoio do governador do 

Espírito Santo, Renato Casagrande; do vice-presidente 

da CBF, Marcus Vicente; do Secretário de Estado de 

Esportes  (Sesport), Junior Abreu; da Prefeitura de 

Cariacica, do Corpo de Bombeiros Militar; das Polícias 

Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal; da Infraero; 

das Guardas Municipais de Cariacica, Vitória, Vila 

Velha e Serra; e de outras importantes entidades 

coordenadas com maestria pela Secretaria de Estado 

da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

brasileiros e estrangeiros envolvidos no evento, 

foi registrado aumento na movimentação de 

hotéis, restaurantes e comércio em geral, além do 

fortalecimento da imagem da cultura capixaba. O 

Espírito Santo foi o único estado da região Sudeste 

a sediar jogos do Mundial Sub 17, o que viabilizou 

a oportunidade de mostrar toda facilidade, custo e 

logística, e os atrativos turísticos do estado.

Além disso, abriu-se a oportunidade de 

investimentos nas estruturas do estádio Kleber 

Andrade e dos centros de treinamentos.

“Foram meses de trabalho e articulação junto 

à CBF e FIFA para que pudéssemos captar o 

evento para o nosso estado até que tivemos 

a confi rmação de que seríamos uma das três 

sedes do Mundial. Os principais objetivos 

quando iniciamos este processo eram o de 

criar ambiência para investimentos futuros 

no futebol capixaba, levar os torcedores 

para o estádio, principalmente os atletas das 

categorias de base dos nossos clubes fi liados, 

além de promover o Espírito Santo para todo o 

mundo. E todos foram plenamente atingidos!”          

“

”
Gustavo Vieira, presidente da FES

15

para o estádio, principalmente os atletas das 

categorias de base dos nossos clubes fi liados, 

além de promover o Espírito Santo para todo o 

mundo. E todos foram plenamente atingidos!”          

””
Gustavo Vieira, presidente da FES
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PRESENÇA DA BASE CAPIXABA

• A FES proporcionou acesso e envolvimento dos fi liados 

aos jogos do SUB 17 

• Ampliou o conhecimento dos envolvidos nas 

categorias de base de seus clubes 

• Os atletas do Serra Futebol Clube, campeões Sub 20 

2019, realizaram uma partida para testar o sistema 

VAR, que foi usado na Copa do Mundo Sub 17O ES registrou média de 

4.138 torcedores em 12 

confrontos e público total 

de 49.655 pessoas

“Parabenizo a FES e o torcedor capixaba pela 

excelente recepção ao Mundial Sub-17. Da 

estrutura ao entusiasmo com que receberam 

mais uma Copa do Mundo em nosso país. O 

torcedor brasileiro se sente representado pela 

maneira ordeira e apaixonada com que o povo 

do Espírito Santo se engaja com o futebol.”

      Rogério Caboclo, Presidente  CBF

“É importante parabenizar o presidente da 

Federação, Gustavo Vieira, que mostrou a 

força política da entidade junto à CBF e o 

apoio que tem. A estrutura da FES fi cou a 

nossa disposição e a entidade conseguiu o 

maior índice de adesão aos projetos sociais 

do Mundial. Houve a participação das 

crianças, que receberam ingressos sociais 

para assistir jogos memoráveis, em um 

gramado muito bom.”

Ricardo Trade, Diretor de Operações do 

Comitê Organizador da competição

“
“

” ”
POCOU!

Atletas do Sub 20 do Serra Futebol Clube na partida teste do sistema VAR
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“A escolha do ES como sede deixará um legado, além 

das adequações do Kleber Andrade às exigências da 

FIFA, aos atletas da base do Vilavelhense, bem como 

técnicos e comissões técnicas, que puderam ver 

esquemas táticos e preparação de equipes. Atletas 

da base do clube participaram como prestadores de 

serviço dentro da competição, vendo de perto os futuros 

atletas de seleções e relataram como foi importante 

para eles. Parabéns a FIFA e a FES e que venham novas 

competições mundiais em nosso estado!”     

 Miguel Trés, Presidente do Vilavelhense

“Agradeço à FES por ter nos disponibilizado 

ingressos para os jogos, pois proporcionou 

muita experiência para os atletas de 10 a 17 

anos, que puderam presenciar um evento 

de uma magnitude mundial, de organização 

FIFA. Nele, prestigiamos os principais atletas 

de base, o que vem agregar esportivamente 

e culturalmente para nossos atletas regionais. 

Agradeço à FIFA também por escolher o 

Espírito Santo para realizar esse grande evento.” 

 Vinícius Coelho, Presidente do Porto Vitória

“Foi muito bacana ver uma competição organizada 

pela FIFA, onde tudo funciona e é bom sempre fi car 

alguma coisa aqui desse nível para a gente. Parabenizo 

a Federação pelo empenho, porque não é fácil ser sede 

de uma competição mundial. De coração, foi um chute 

lá no  ângulo, onde não tem como ninguém pegar.”    

Rogério Pedrini, Presidente do Tupy

“
“

“”
”

”
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POSSE DA NOVA DIRETORIA 

A nova diretoria da FES, que tomou posse para o 

quadriênio 2019-2023, carrega como eixo norteador 

o estímulo e suporte às atividades de seus fi liados. 

Sem deixar de lado seu trabalho em um modelo de 

gestão em que o planejamento, o foco em soluções, a 

dedicação e a disciplina são os alicerces de atuação e 

já apontam para resultados positivos. 

Para os próximos quatro anos, a meta é aperfeiçoar os 

processos, visando a melhoria contínua de suas ações.

“Estamos vendo um exemplo de pro� ssional 

moderno em gestão, estratégia e visão política, que 

vem fazendo uma administração de sucesso à frente 

da FES. Esse é o processo de renovação de futebol 

que queremos para o país”. Secretário Geral da CBF, 

Walter Feldmann.

Fomentar o futebol capixaba! Muito mais que executar 

toda parte operacional inerente aos campeonatos 

profi ssionais e amadores do estado, a Federação tem 

atuado como uma parceira estratégica dos Clubes e 

Ligas no sentido de estimular o desenvolvimento e 

fortalecimentos dos times locais. 

Isso porque entendemos que para a bola rolar de 

norte a sul do estado é necessário uma rede de 

apoio e incentivo ao trabalho daqueles que são os 

protagonistas do futebol: os clubes.

Esse compromisso precisa ser também de 

governantes, legisladores, empresários, imprensa 

e torcedores. É necessário uma rede de estimulo a 

novas conquistas e parcerias para clubes e dirigentes, 

pois eles empregam milhares de profi ssionais e são 

muitas vezes a única opção de inclusão social e lazer 

em seus municípios. 
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DIRETORIA

Gustavo de Oliveira Vieira

Presidente

Julio Roberto Guimarães Peixoto

Vice-presidente

Vladimir de Almeida

Vice-presidente de Medicina Esportiva

Segundo Luis Meneguelli

Vice-presidente de Relações Institucionais e 

Internacionais

Geovane Silva

Diretor Representante da Categoria de Atleta

Wilson Marcelino Dias

Presidente da Comissão de Arbitragem

CORPO TÉCNICO

Raphael Martins Penitente

Diretor Executivo 

Vera Lúcia Santolini Borges

Diretora Financeira

Rita Vilar 

Secretária Geral

Ana Mayka dos Santos Gaudio

Assessora de Comunicação

Clério José de Figueiredo

Departamento de Competições

Carlos Eduardo Depizzol

Secretário da Comissão de Arbitragem

Tássia Meri Francisco

Auxiliar de Tesouraria

Ronald Brandão Amorim

Auxiliar de Tesouraria

Edna Maria Alves

Auxiliar de Serviços
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