
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PILOTOS 
DE AUTOMOBILISMO

RELATÓRIO DE GESTÃO TÉCNICA

2020



A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PILOTOS DE AUTOMBILISMO

A ABPA é uma associação de pilotos de automobilismo criada em 2015 para fiscalizar
as ações dos órgãos reguladores da modalidade e propor soluções de melhoria com
foco principal na segurança.

Através de profissionais qualificados e contratados pela associação, ter ampla atuação
junto a CBA buscando a implantação da melhoria contínua das condições das
competições automobilísticas no Brasil.

Os projetos da Associação Brasileira de Pilotos de Automobilismo tem como
manifestação esportiva em Alto Rendimento – que visam apoiar pilotos em diferentes
fases de suas carreiras, competindo em diversas categorias do automobilismo nacional
e internacional.



Ações

Por meio do programa do governo com projetos de Lei de Incentivo ao Esporte,
buscamos incentivar o automobilismo brasileiro e dar oportunidades.

Pretendemos oferecer condições adequadas aos pilotos, já que o automobilismo é uma
modalidade que requer investimentos consideráveis.

O objeto é apoiar aos pilotos de automobilismo em treinos e competições durante uma
uma temporada em categorias nacionais e internacionais.



Ações 

Atuação incessante junto a autoridades desportivas no tocante à fiscalização das
condições de segurança dos circuitos (autódromos e circuitos de rua).

Requerimento junto a CBA de providências quanto a potenciais ameaças à segurança
relatadas por pilotos nas questões dos autódromos.

Defesa dos interesses dos pilotos em questões relativas ao CDA (Código Desportivo de
Automobilismo), o que inclui participação na reunião anual com a CBA, envio de ofícios
contestando resoluções prejudiciais para os pilotos, apoio e prestação de
esclarecimentos a associados.



Atividades 

Devido a pandemia do COVID19, ficamos parados a maior parte do ano de 2020, tivemos

como atividade apenas em atualizar as informações sobre o cenário e os calendários do

automobilismo no período via site oficial da ABPA, e também em realizar o trabalho de

elaboração no projeto Pietro Fittipaldi - Fórmula Indy, e no projeto Tony Kanaan -

Fórmula, ambos protocolados no programa Lei de Incentivo ao Esporte no período, e com

a liberação, teve inicio do trabalho de captação de recurso em dezembro 2020.



Elaboração e Captação de Recurso dos Projetos Alto Rendimento – LIE:

Título: Pietro Fittipaldi - Fórmula Indy

SLI: 2000943

Processo: 71000.052813/2020-85

Título: Tony Kanaan - Fórmula Indy

SLI: 2000945

Processo: 71000.052819/2020-52

Atividades



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PILOTOS DE 
AUTOMOBILISMO

Rua Tomás Sepé, 443 Sala 3 – Jd. da Glória – Cotia/SP
Tel. de contato: (11) 4702-5055 / (11) 93059-4504

E-mail: contato@abpa.esp.br


