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SISTEMA FAAP/AGAP

O Sistema FAAP/AGAP é composto pela Federação das Associações de Atletas

Profissionais, fundada em 1995, para ser mantenedora das Associações de Garantia ao

Atleta Profissional (AGAP), entidades sem fins econômicos, criadas desde a década de

1970, com a instituição do Fundo de Assistência Complementar, cujo objetivo consiste

em apoiar atletas e ex-atletas profissionais, visando sua qualificação ao exercício de uma

nova profissão antes, durante e após encerramento de sua atividade.

Estas entidades possuem número ilimitado de associados e diretoria regulamentada

que trabalha a título de voluntariado, sem receber salários para prestar o devido

atendimento em seus respectivos estados.
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Desde a sua criação, a FAAP disponibiliza recursos para concessão de bolsas

de estudo para Ensino Fundamental, Médio, Superior, Supletivo e

Profissionalizante; auxílios alimentação, saúde e funeral; tratamento para ex-

atletas com hepatite C; pagamento das contribuições junto à Previdência

Social, com a finalidade de possibilitar ao ex-atleta usufruir dos benefícios

previdenciários, especialmente a aposentadoria; e ainda serviços de saúde,

educação, lazer e cultura, por meio de convênios com diversas instituições.
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Tais benefícios eram supridos por meio de recursos normatizados pelo Artigo 

57, da 9.615/98 (Lei Pelé), que foi revogado em janeiro de 2020, causando 

imenso retrocesso ao sistema e relegando milhares de atletas e ex-atletas à 

própria sorte.
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LINHA DO TEMPO

1974 – Comissão presidida pelo tricampeão da Copa do Mundo, de 1970,

Wilson Piazza, reivindica ao Governo Federal, Ernesto Geisel, a criação de um

sistema de assistência social e educacional para atletas profissionais, visando

sua profissionalização alternativa e readaptação ao exercício de uma nova

atividade.

1975 – A Lei 6.269 instituiu o Fundo de Assistência ao Atleta Profissional,

vinculado ao MEC, com recursos financeiros do Tesouro Nacional, com a

finalidade de prestar assistência educacional aos atletas profissionais e ex-

atletas.

www.faapatletas.com.br



1993 – A Lei Lei Zico (Lei 8.672)  criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento do 

Desporto (FUNDESP) que, pelo artigo 43, definiu que os recursos para o sistema de 

assistência seriam:

1% do valor do contrato do atleta profissional, recolhido pela entidade contratante;

1% da indenização sobre as transferências de atletas para o estrangeiro, recolhido

pela entidade cedente;

1% da renda bruta das competições organizadas pela CBF;

100% das penalidades pecuniárias aplicadas aos atletas profissionais pelas

entidades de prática, de administração e Tribunais de Justiça Desportiva.
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1998 – A Lei Pelé (Lei 9.615) definiu, no art. 57, que as contribuições

definidas na Lei ZICO, seriam destinados à Federação das Associações

de Atletas Profissionais – FAAP que ficou com a responsabilidade da

assistência educacional e social aos atletas profissionais, ex-atletas e

aos em formação.

2000 – A Lei 9.981 (Lei Maguito) - Altera a Lei 9.615/98, art. 57, apenas

quanto à responsabilidade pelo recolhimento do percentual sobre as

transferências, passando para o atleta.
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2011 – A Lei 12.395 reduz os percentuais definidos desde a Lei ZICO

da seguinte forma:

Passa de 1% para 0,5% a contribuição sobre os contratos;

Passa de 1% para 0,8% a contribuição referente as transferências

nacionais e internacionais, recolhida pela entidade cedente;

Extinção total da contribuição de 1% sobre a renda das competições;

Extinção total da contribuição das penalidades pecuniárias.

2021 – Revogação do artigo 57 da Lei Pelé (Lei 9.615/98), extinguindo a

assistência complementar existente há quase 50 anos.
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O SISTEMA FAAP/AGAP HOJE

Atualmente estão filiadas à FAAP 17 Associações de Garantia ao
Atleta Profissional (AGAP), nas seguintes unidades da Federação:

Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas 

Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e 

Sergipe.

Para o estado que ainda não tem AGAP, o atendimento

aos atletas e ex-atletas é realizado pelo portal 

www.faapatletas.com.br
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PROGRAMAS E BENEFÍCIOS 

DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA 

FAAP/AGAP A ATLETAS E EX-ATLETAS 

PROFISSIONAIS
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Por meio das AGAP é realizado o trabalho de 

assistência socioeducacional direcionado a atletas

e ex-atletas no âmbito de seus estados.

Visando a profissionalização alternativa para o atleta que deseja ser inserido no 

mercado de trabalho, o Sistema FAAP/AGAP disponibiliza bolsas de estudo para o 

ensino fundamental, médio,superior, supletivo e profissinalizante.

PROGRAMA BOLSA DE 

ESTUDOS

A solicitação deve ser feita na sede da AGAP 

ou pelo Portal Faapatletas
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De 1998 a 2020
Foram concedidas 18.883 Bolsas de 

Estudo para cursos com duração de 4 
anos, com pagamento de 12 parcelas 

anuais, somando 

906.384 atendimentos.



O Sistema FAAP não aposenta o ex-

atleta, mas proporciona aos que se 

enquadram nos critérios do programa, 

o benefício do pagamento das 

contribuições ao INSS completando o 

tempo necessário à sua aposentadoria

e ajudando a restabelecer o vínculo

previdenciário.

Para conseguir o benefício é

necessário ser ex-atleta profissional

em situação de desemprego, ter idade

mínima de 45 anos e ter atuado como

atleta profissinal por, no mínimo, três

anos.
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2010 a 2020
250 solicitações

2.841 parcelas pagas;
10.600 parcelas a serem pagas nos 

próximos meses/anos.

CIDADANIA E PREVIDÊNCIA



O Sistema disponibiliza estes auxílios

aos atletas e ex-atletas que passam por

necessidade, as mais diversas.
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De 1998 a 2020
4.137 benefícios concedidos, sendo
24.222 atendimentos, considerando 
que alimentação e saúde, 
correspondem, em média, 6 parcelas 
mensais.

Cestas básicas, aviamento de receitas, exames laboratoriais, pequenas cirurgias

e, excepcionalmente, a contratação de plano de saúde e pagamento de urna

funerária, taxas de cemitérios, entre outros.

AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, 

SAÚDE E FUNERAL



Apoio aos ex-atletas que atuaram nas

décadas de 60, 70 e 80. A maioria está com 

a doença e não sabe!

A doença é silenciosa e só dá sinais depois de décadas

no organismo. Desde o início da campanha, em 2010, o

Sistema tem obtido resultados positivos por meio de

ações de mobilização para conscientização e realização

de testes rápidos.

Idetificados como portadores do vírus, são assistidos com medicamentos, alimentação compatível e

acompanhamento psicológico, inclusive para os familiares.

Após a campanha o Governo Federal aprovou novos

medicamentos disponibilizados pelo SUS.
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CAMPANHA DE COMBATE

À HEPATITE C 2010 a 2020
582 eventos de conscientização;
2.305 eventos nas AGAP;
7.652 testes rápidos
2.813 ex-atletas testaram positivo e são
assistidos pelo Sistema FAAP/AGAP.
Centenas de familiares, atendidos de
forma indireta.



Capacitação profissional com cursos

de  Gestão Esportiva e Treinador de 

Futebol

O programa conta com várias parcerias e chancelas de universidades e faculdades. Apresenta grade

curricular de 400h/a, distribuidas em 12 disciplinas, ministradas por professores, mestres e doutores

renomados. Ao final do curso, o novo treinador recebe a carteira profissional provisionada pelo

CONFEF/CREF que o credencia a exercer a profissão legalmente.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

500 ex-atletas 
profissinais formados



BENEFÍCIOS 
CONCEDIDOS

TRANSPARÊNCIA
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BOLSAS DE ESTUDO 

AUXÍLIOS 

ASSISTÊNCIA JURÍDCA/SOCIAL 

ENCAM/EMPREGO 

ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA 

PORTADORES DE HEPATITE C ATENDIDOS 

OUTROS ATENDIMENTOS 

TOTAL 

18.883

4.037

5.011

2.416

436

2.807

10.007

47.548

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
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18.883

BOLSAS DE ESTUDO
18.883 Bolsas – 12 parcelas anuais

906.384 parcelas pagas
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.
AUXÍLIOS
Alimentação, Saúde, Funeral e Financeiro

Foram concedidos 4.037 auxílios, totalizando 24.222, 
considerando que  atendimento em saúde alimentação, 

em média, são ofertados em 6 parcelas.
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ASSISTÊNCIA 

JURÍDICA E SOCIAL
TOTAL DE BENEFICIADOS DIRETOS E INDIRETOS 

(Familiares)
25.055
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ENCAMINHAMENTO  PARA EMPREGO 2.416

1998/1999 

2000/2001 

2002/2003 

2004/2005 

2006/2007 

2008/2009 

2010/2011 

2012/2013 

2014/2015 

2016/2017/2018 

2019/2020 

TOTAL 

363

362

360

289

402

222

142

110

42
43

81

2.416

TOTAL DE BENEFICIADOS DIRETOS E INDIRETOS 
(Familiares)

12.080
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 Solicitação de certidões de tempo de serviço junto à

CBF; Encaminhamentos junto à Previdência;

Informações gerais.

 Não estão contabilizados os milhares de

atendimentos e encaminhamentos via telefone e e-

mail e solicitações indeferidas.

1998/1999 

2000/2001 

2002/2003 

2004/2005 

2006/2007 

2008/2009 

2010/2011 

2012/2013 

2014/2015 

2016 a 2018 

2019/2020 

TOTAL 

OUTROS ATENDIMENTOS

860

706

670

650
796

268

1.040

1.009

1.069

1.728

1.211

10.007
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