


Estimada família do futebol 
sul-americano;

Há 104 anos um grupo de visionários se 
animou a Acreditar Sempre. Quando o futebol 
ainda estava dando seus primeiros passos, 
esses homens e mulheres colocaram os 
cimentos de um sonho que hoje une 10 países 
da América do Sul em torno a um esporte tão 
nobre quanto apaixonante.

Muito já passou desde então. Em todo esse 
tempo -mais de um século- a família do 
futebol sul-americano conheceu alegrias e 
tristezas, entusiasmos e aflições, vitórias e 
derrotas, mas também demonstrou 
capacidade e perseverança para a construção 
de uma instituição sólida e eficiente.

Hoje o nosso continente alberga o torneio de 
seleções mais antigo do mundo, desfruta de 
dois dos certames de clubes mais 
competitivos do planeta e ostenta em suas 
vitrines nada menos que nove copas 
mundiais. De suas ruas, quadras e campinhos 
saíram os jogadores mais talentosos, 
admirados e queridos da história deste 

esporte. E não existe uma modalidade do futebol em que sul-americanos e 
sul-americanas não se destaquem por suas aptidões naturais, entrega e honra esportiva. 
Tudo isso é prova de que o futebol se encontra no mais profundo DNA de homens e 
mulheres deste continente.

Na atual administração da CONMEBOL decidimos levantar as bandeiras daqueles 
fundadores, voltando à essência da nossa instituição: o trabalho constante e incansável 
em favor do futebol continental, tendo como prioridade as associações e clubes, 
torcidas, jogadores e jogadoras, técnicos, preparadores físicos, árbitros e todos os 
atores do nosso esporte. Temos cortado pela raiz velhas práticas que obscureciam o 
trabalho da CONMEBOL e estamos caminhando firmemente em plena transparência em 
tudo aquilo que concerne a contratos, manejo administrativo e gestão esportiva. Esse 
avanço não é certificado apenas por auditorias independentes e de renome mundial, 



mas também é facilmente verificável por qualquer interessado que observe o volume 
recorde de recursos destinados a associações e clubes, mesmo em tempos tão raros e 
difíceis como o que estamos enfrentando com a pandemia COVID-19.

Quero expressar meu especial agradecimento aos presidentes das distintas 
Associações Membro pelo valioso respaldo neste processo desde o início. Da mesma 
forma, gostaria de parabenizar todos os membros da família do futebol sul-americano, 
jogadores e jogadoras, torcidas, diretores, técnicos, preparadores físicos, jornalistas, 
árbitros, funcionários de clubes. Para cada um deles asseguro que a CONMEBOL é sua 
casa.

Finalmente, um reconhecimento a colaboradores e funcionários da instituição que dia 
após dia, sem importar as circunstâncias, dão o melhor de si para o crescimento desta 
paixão.

Muitos e grandes desafios nos aguardam no futuro próximo. Para enfrentá-los devemos 
olhar através do espelho daqueles fundadores que criaram a CONMEBOL, praticamente 
do nada. Héctor Rivadavia Gómez, Juan Mignaburu, Souza Ribeiro, Arancibia Lazo, León 
Peyrú e outros mais mostraram o caminho: honestidade, coragem, criatividade e um 
profundo amor pelo futebol. Garanto a vocês que cada dia tentaremos honrar esse 
exemplo.

Festejamos 104 anos de uma grande história,
obrigado a todos por Acreditar Sempre.

 

Alejandro Domínguez W-S
Presidente





A CONMEBOL

A Confederação 
Sul-Americana de Futebol 
tem a sua sede central em 
Luque (Paraguai).

Está composta por 
10 Associações  
Membro.

Conta com +130 
colaboradores.

A CONMEBOL 
Libertadores é transmitida 

em 186 países.

Confederação pioneira na 
implementação do VAR.

+ 147.000 jogadoras 
podem demonstrar seus 

talentos graças ao 
Programa Evolução.

400 milhões de 
pessoas no mundo 
todo seguem suas 

competições de clubes.

Conta com 22 torneios e 
competições de futebol.

100% da renda gerada é 
reinvestida no futebol de 
maneira direta ou indireta.

217,5 milhões de 
dólares repartidos em 
prêmios em seus 
torneios de clubes.





A CONMEBOL vem trabalhando com um objetivo: a transformação e a 
profissionalização do futebol sul-americano para voltar a posicioná-lo como 

uma referência do esporte mundial.

Estratégia

A geração de novos recursos e rendas focada 

exclusivamente no aumento da competitividade do futebol 

sul-americano era fundamental para sua contínua evolução 

e aprimoramento. Hoje a CONMEBOL destina 100% de suas 

rendas e reinvestimentos através do aumento de prêmios 

para clubes e seleções nacionais, realizando capacitações 

de arbitragem ou promovendo o programa de 

desenvolvimento Evolução.

O fair play financeiro e esportivo era um objetivo 

irrenunciável para a transformação que buscávamos. Por 

isso contratamos uma reconhecida auditora externa para 

certificar o estado real das contas e controlar todos os 

movimentos financeiros da instituição com o fim de 

garantir a máxima transparência na gestão. Ademais, no 

aspecto esportivo, foi decidido potenciar a implantação 

progressiva do VAR e, desse modo, impulsionar a justiça 

esportiva em diferentes torneios.

Criar uma instituição inspirada em todos os representantes 

do futebol sul-americano. Uma organização que inova, 

fortalece o trabalho em equipe e lidera a transformação do 

futebol continental. Uma liderança inclusiva e baseada na 

comunicação permanente com seus diferentes públicos 

para unir forças e otimizar resultados.

 

REINVESTIR
NO FUTEBOL

REGRAS
CLARAS

INSTITUIÇÃO
LÍDER

ATUALMENTE TEMOS TRÊS EIXOS
QUE GUIAM O TRABALHO DIÁRIO: 





Fundação:

O futebol sempre foi o ponto de encontro de todo o 

continente, e a ideia de criar a Confederação Sul-Americana 

de Futebol surgiu precisamente do primeiro torneio entre as 

Federações da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai com motivo 

dos festejos do centenário da independência da Nação 

Argentina em 1906. 

O uruguaio Héctor Rivadavia Gómez, dirigente do clube 

Montevideo Wanderers, aproveitou a ocasião para reunir em 

Buenos Aires os dirigentes das diferentes federações 

convidadas e poder assim considerar este projeto de união 

do futebol sul-americano. O projeto foi aprovado ad 

referendum pelas respectivas associações nacionais nesse 

mesmo 9 de julho nascendo então o organismo que lideraria 

o futebol na América do Sul, que promoveria torneios e 

competições continentais, e o representaria dentro e fora 

das nossas fronteiras. 

No ano seguinte (1907) já teríamos a nossa primeira Copa 

América, competição que permanece até os dias atuais 

tornando-se o torneio de seleções mais antigo do mundo.

CONMEBOL, futebol desde 1916

Desenvolvimento da Confederação:

O projeto já estava em andamento e, pouco a pouco, foi 

atraindo a atenção de novas associações do continente que 

solicitaram a adesão à Confederação: Paraguai (1921), Peru 

(1922), Bolívia (1926), Equador (1927), Colômbia (1936) e 

Venezuela (1952).

Em 1960, foi criada a denominada Copa Libertadores, o 

campeonato máximo de clubes em nível continental que 

hoje se tornou um marco esportivo em todo o mundo. 

No congresso da organização realizado em 1990, a cidade de 

Assunção, capital do Paraguai, foi estabelecida como sede da 



4 anos Acreditando Sempre

 

Um futebol profissionalizado:
A atual gestão presidida por Alejandro 

Domínguez entrou na direção da CONMEBOL 

em 2016 com um grande objetivo: transformar 

e profissionalizar o futebol sul-americano para 

recuperar o prestígio da instituição e devolver o 

futebol continental ao lugar de referência 

mundial que havia abandonado nos últimos 

anos. motivado por constantes casos de 

corrupção na organização.

Esse processo de transformação seria baseado 

em três pilares de ação: Regras claras com o 

impulso do fair play financeiro e esportivo, 

instituição líder que resulte confiável e guie os 

passos do futebol continental, e o 

reinvestimento das rendas em projetos que 

aumentem a competitividade de nossas 

seleções, clubes dentro e fora de nossas 

fronteiras.

Quatro anos após o estabelecimento dessa 

meta, foram realizadas conquistas importantes 

tanto no aspecto institucional quanto 

esportivo. No aspecto institucional, passou de 

uma organização quebrada moralmente  para 

uma Confederação que atua com a máxima 

transparência na gestão de suas contas e 

registrou um recorde histórico de receita em 

2019, tornando seus campeonatos mais 

atraentes e otimizando seus contratos com 

Confederação e, em 1998, sua sede atual foi 

inaugurada na cidade de Luque, localizada na Grande 

Assunção.

Desde então, a CONMEBOL reúne algumas das 

principais associações, ligas e equipes de futebol do 

mundo. Entre seus jogadores estão grandes lendas 

do futebol mundial, como Pelé, Maradona e Alfredo 

Di Stéfano e também, juntamente com a UEFA, 

conformam as únicas duas confederações que 

conquistaram a Copa Mundial da FIFA ou a Copa 

Mundial de Clubes da FIFA. 



fornecedores, patrocinadores e broadcasters. 

Além disso, essas receitas são 100% reinvestidas 

na competitividade do futebol sul-americano, por 

meio do aumento de prêmios de diferentes 

torneios (217,5 milhões de dólares destinados às 

competições de clubes em 2020), através de 

capacitações para as Associações Membro e do 

impulso ao projeto de desenvolvimento Evolução.

No aspecto esportivo foram realizados ajustes no 

calendário e foi impulsionado o modelo de Final 

Única na CONMEBOL Libertadores e na 

CONMEBOL Sul-Americana, formato que foi um 

completo sucesso em nível esportivo, relançando 

as duas mais importantes competições 

continentais de clubes, e em níveis organizativo e 

social para transformar a cidade anfitriã em uma 

autêntica festa do futebol sul-americano.

Outrossim, decidiu-se promover a justiça 

esportiva por meio da aplicação da tecnologia de 

videoarbitragem (VAR), tornando-se a 

confederação pioneira na aplicação desse sistema 

no futebol profissional. Nesse sentido, também 

foram realizadas várias capacitações com o corpo 

arbitral para otimizar o uso da ferramenta a favor 

da transparência e do fair play no campo de jogo.
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Novos desafios

Os efeitos da COVID-19 no continente 

obrigaram a CONMEBOL a enfrentar novos 

desafios nos últimos meses. Como resultado 

da evolução da pandemia, a Confederação 

decidiu interromper temporariamente as 

competições continentais de clubes e adiar a 

celebração da CONMEBOL Copa América 

Argentina Colômbia 2021 com o objetivo 

irrenunciável de preservar a saúde de toda a 

família do futebol sul-americano.

Contudo, a CONMEBOL continuou 

trabalhando dia após dia com o fim de oferecer 

às Associações Membro toda a ajuda 

necessária para enfrentar esta situação tão 

excepcional. Por isso, o Conselho da 

Confederação aprovou diferentes montantes 

econômicos pelo valor de 85 milhões de 

dólares para as distintas Associações 

Membros e clubes, e assim poder mitigar na 

medida do possível o impacto econômico e 

estabelecer as medidas de prevenção 

necessárias para o retorno do futebol quando 

as autoridades sanitárias considerarem 

conveniente.

Nesse sentido, a CONMEBOL desenvolveu em 

colaboração com epidemiologistas 

especializados um protocolo de atuação para 

treinamentos, assim como de medidas de 

prevenção necessárias em entradas e saídas 

de aeroportos e colocou-o à disposição dos 

distintos governos nacionais da região como 

documento de trabalho base.

Tudo isso com um mesmo objetivo, que o 

retorno do futebol seja feito o mais breve 

possível e com a máxima garantia para todos.  
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