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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caros amigos do Movimento Olímpico,
O ano de 2018 foi de suma importância
dentro do planejamento traçado para
o ciclo que culminará com os Jogos
Olímpicos Tóquio 2020. O Time Brasil
esteve em ação em várias frentes, com
resultados que mostram que estamos no
caminho certo. Dos atletas consagrados
a jovens valores, estivemos muito bem
representados nas competições mundo
afora. Nosso desempenho nos Jogos
Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires,
é uma demonstração da atenção que o
Comitê Olímpico do Brasil dedica não só
ao presente, mas ao futuro do esporte
olímpico no país.
O atleta brasileiro é a razão de ser do
COB, que não mede esforços para dar
todo o suporte necessário a quem veste
a camisa do Time Brasil. Em 2018, uma
prévia da estrutura que iremos oferecer
em Tóquio 2020 foi apresentada em
eventos disputados no Japão. Atletas do
handebol, judô, natação, vôlei e vela – que

lá disputaram competições, amistosos
ou eventos-teste – puderam conferir
uma amostra do que será oferecido
aos integrantes da delegação brasileira
em Tóquio. Serviços de alimentação,
hospedagem, logística e transporte
foram testados, naquelas que serão as
bases de nossa aclimatação.

Por fim, meu agradecimento aos
nossos parceiros: os governos federal,
estadual e municipal; o Comitê Olímpico
Internacional; os Conselhos de
Administração, de Ética e Fiscal do COB;
as Confederações Brasileiras Dirigentes
dos Esportes Olímpicos; patrocinadores;
e colaboradores do COB.

Nesta publicação, o relato do que foi feito

Obrigado e boa leitura a todos.

ao longo do ano na entidade, como o
lançamento do Transforma, as ações de
prevenção e enfrentamento ao assédio
e abuso moral e sexual, homenagens
aos atletas olímpicos e o programa GET,
desenvolvido para melhorar a gestão e
fortalecer ainda mais a parceria com as
Confederações. Enfim, tudo o que de
mais importante aconteceu em 2018 –
ano em que se completou um ano da atual
administração –, sempre baseado nos
três pilares de austeridade, meritocracia
e transparência.

Paulo Wanderley
Presidente do Comitê
Olímpico do Brasil
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CICLO
OLÍMPICO
O ciclo olímpico para os Jogos
Olímpicos Tóquio 2020 abrange
muito treinamento e a disputa de uma
série de competições e de eventos
multiesportivos por parte do Time
Brasil. Foi a tônica do ano de 2018. Onde
os atletas estiveram representando
o país, lá estava o Comitê Olímpico
do Brasil oferecendo todo o suporte
necessário. Os Jogos Sul-americanos
Cochabamba 2018, na Bolívia, foram
a principal competição multiesportiva
do ano. Em solo boliviano, o Time Brasil
cumpriu seus principais objetivos,
dentre eles o de garantir vagas nos
Jogos Pan-americanos Lima 2019 e o
de dar experiência a vários jovens da
equipe, formada em sua maioria por
atletas sub-23.

20172020
SANTIAGO 2017
Jogos Sul-americanos
da Juventude

COCHABAMBA 2018
Jogos Sul-americanos

20
17

20
18

BUENOS AIRES 2018
Jogos Olímpicos da
Juventude de Verão

LIMA 2019
Jogos Pan-americanos

TOKYO 2020
Jogos Olímpicos de Verão

20
19

20
20
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VAGAS
CONQUISTADAS
PARA OS JOGOS

JOGOS
SUL-AMERICANOS

O Time Brasil foi composto por 316

2018

modalidades. Mesmo assim, reiterando

atletas, a sétima maior delegação
entre 14 países, competiu em 35 das 48

COCHABAMBA

PAN-AMERICANOS

o grande número de atletas abaixo de
23 anos, ficou na segunda posição no

LIMA 2019

quadro de medalhas.

o
ur

o

Boliche - masculino

02

Handebol - feminino e masculino

28

Karatê

07

Lutas

03

Pentatlo Moderno

02

Rugby - feminino

12

Tiro Esportivo

02

Triatlo

04

204

medalhas

316
atletas

a
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b

ro

ATLETAS
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t

90
MODALIDADE
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Mais importante que o número de
medalhas foi o feito de alguns atletas
e o surgimento de novos nomes para
o esporte olímpico brasileiro. A maior
medalhista dos Jogos foi a brasileira
Gabrielle Roncatto, da natação, que
conquistou quatro de ouro e uma de
prata. Outros seis atletas estiveram
entre os dez maiores medalhistas em
Cochabamba: Natália Gáudio (ginástica
rítmica), Bruna Takahashi (tênis de
mesa) e Ana Carolina Vieira (natação),
empatadas em segundo, com quatro
medalhas de ouro; Rafaela Raurich
(natação) e Flávia Saraiva (ginástica
artística), ficaram em oitavo, com três de
ouro e uma de prata; e Vitor Ishiy (tênis
de mesa), em décimo, com três de ouro e
uma de bronze.
Para além daqueles que conquistaram
um grande número de medalhas, o Time
Brasil contou ótimos desempenhos
de Keno Marl ey (ouro no boxe), Diogo
Soares (prata e bronze na ginástica

6

artística), Duda Vaz (bronze no judô) e
Sandy Macedo (bronze no taekwondo),
mostrando boas perspectivas de
resultados futuros em suas modalidades.
Alguns nomes de destaque no cenário
internacional, como Arthur Zanetti
(ginástica artística), Isaquias Queiroz
e Erlon Souza (canoagem) e Maicon
Andrade (taekwondo), medalhistas nos
Jogos Olímpicos Rio 2016, estiveram em
Cochabamba. São atletas de
ponta, que servem como referência, e
a presença deles não foi importante
apenas na luta por medalhas ou vagas
para os Jogos de Lima, mas também
como fator de motivação para os jovens.
Os grandes atletas de hoje são um
espelho para os campeões de amanhã.

TIME BRASIL EM AÇÃO

ASSISTA AOS

MELHORES MOMENTOS
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7
medalhas
O protagonismo de jovens valores no
CINGAPURA
cenário olímpico brasileiro não é obra
do acaso. O fomento à descoberta de
novos atletas e, consequentemente, o
apoio dado a eles a partir de então, é uma
política perene no Comitê Olímpico do
Brasil. Isso pôde ser verificado nos Jogos
Olímpicos da Juventude – para atletas
entre 15 e 17 anos –, disputados em 2018
na cidade de Buenos Aires.
NANQUIM

20
10

Na capital da Argentina o Time Brasil
conquistou 15 medalhas, sendo 2 de
ouro, 4 de prata e 9 de bronze. Foi o
mesmo número de conquistas dos Jogos
de Nanquim, na China, quatro anos antes,
e mais do que o dobro de Cingapura 2010
– sete medalhas. Os números mostram
uma consolidação do Time Brasil na
competição, mesmo com a menor
delegação enviada dentre as três edições
do evento, com 79 atletas (em Nanquim
foram 97 e em Cingapura, 81).

20
14

81

atletas

15
medalhas

97

atletas

15

medalhas

BUENOS
AIRES

20
18

79

atletas
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BRONZE

PRATA

OURO

MEDALHA

NOME

MODALIDADE

Keno Marley

Boxe (-75kg)

Equipe masculina
Breno Bertoline, Caio Valle, Françoar Oliveira, Guilherme
Henrique, João Victor Sena, Mateus Barbosa, Matheus Moura,
Vitor Henrique, Wesley Reinaldo e Yuri Gavião

Futsal

Diogo Soares

Ginástica Artística
(barra fixa)

Equipe feminina
Ana Carolina Vieira, Fernanda Goeij,
Maria Luiza Pessanha e Rafaela Raurich

Natação
(4x100m livre)

Equipe mista
Ana Carolina Vieira, André Calvelo, Lucas Peixoto e Rafaela Raurich

Natação
(4x100m livre)

Equipe masculina
André Calvelo, Lucas Peixoto, Murilo Sartori e Vitor Souza

Natação
(4x100m livre)

Letícia Lima

Atletismo (200m)

Lucas Conceição

Atletismo (200m)

Jaqueline Lima

Badminton (equipe
mista multinações)

Luiz Gabriel de Oliveira

Boxe (-52kg)

Diogo Soares

Ginástica Artística
(Individual Geral)

Duda Vaz

Judô (-78kg)

João Vitor Santos

Judô (equipe
mista multinações)

Sandy Macedo

Taekwondo (-55kg)

Gilbert Soares

Tênis (simples)
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Os Jogos Olímpicos da Juventude são uma etapa
no fortalecimento da carreira de jovens atletas,
possíveis futuros representantes do país nos Jogos
Olímpicos Tóquio 2020 ou Paris 2024. Muitos dos
que brilharam em edições anteriores dos Jogos se
tornaram referência no alto rendimento. São os
casos, por exemplo, de Arthur Nory, Thiago Braz,
Felipe Wu e Isaquias Queiroz, todos medalhistas
nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Os atletas que competiram em Buenos Aires
tiveram o primeiro contato com os serviços
oferecidos pelo COB ao Time Brasil.

Eles contaram com profissionais de ponta, como médicos,
fisioterapeutas, massoterapeutas, entre outros, e uma psicóloga
responsável por realizar um trabalho para atletas dessa faixa
etária. Cuidados especiais para com nossa futura geração, que
será acompanhada de perto pelo COB, com o apoio necessário
para o desenvolvimento de suas carreiras.
Para proporcionar ricas vivências aos jovens atletas brasileiros,
os Jogos Olímpicos da Juventude tiveram início antes mesmo da
ida para Buenos Aires. No Brasil, os competidores foram reunidos
em um hotel no Rio de Janeiro por cinco dias antes do embarque.
Durante este período os atletas participaram de treinamentos
e de uma intensa programação de palestras e atividades
relacionadas aos Jogos.
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A base dos treinamentos pré-embarque
foi o Centro de Treinamento do Time
Brasil, gerenciado pelo COB, além de
outros 12 locais. Afora os treinos, os
atletas assistiram a palestras sobre
Valores Olímpicos, preparação mental,
e receberam orientações sobre doping,
prevenção de lesões e prevenção e
enfrentamento ao abuso e assédio
sexual. Também tiveram a oportunidade
de conversar com a bicampeã olímpica
Fabiana Alvim (vôlei) e com a finalista
olímpica e campeã olímpica da juventude
Flávia Saraiva (ginástica artística).
Com o objetivo de aproximar o
Time Brasil do público jovem, dois
influenciadores digitais mirins estiveram
com nossos atletas antes do embarque:
Isabella Almada e Adriano Alves. O
número de impressões, ou seja, a
quantidade de vezes que as postagens
feitas por eles foram vistas, ultrapassou
os 700 mil, o que se mostrou excelente,
já que esse resultado só seria alcançado
com um investimento de mídia muito alto.
Para qualquer grande competição,
voltada para jovens ou adultos, o Comitê
Olímpico do Brasil preza pela excelência
em seus serviços.
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ASSISTA AOS MELHORES MOMENTOS
DE BUENOS AIRES 2018
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Manter um grau de excelência
muitas vezes requer mudanças.
Ao longo de 2018, muitas vieram,
mostrando que o Comitê Olímpico
do Brasil se adequa, a cada ano
que passa, aos novos tempos, aos
anseios da sociedade, esportiva
ou não. Sob nova administração,
que em outubro completou um
ano, muitas novidades surgiram,
na busca pelo mais alto nível de
governança. Que beneficie no
primeiro plano – sempre bom
frisar – o atleta brasileiro.

O COB iniciou o ano já com um novo
estatuto, profundamente alterado.
Dentre as mudanças, uma maior
participação dos atletas na Assembleia
da instituição, eleições para presidente
e vice-presidente mais acessíveis e
abrangentes – qualquer brasileiro maior
de 18 anos, em conformidade com as
regras de candidatura, pode pleitear
a presidência do COB –, a criação
de novos conselhos, como os de
Administração e Ética, e a assinatura
de compromissos com o Governo
Federal, em prol de mais transparência.
O estatuto aprovado pode sofrer
atualizações, para incorporar novos
avanços a cada dois anos.
Por conta dessas e de outras medidas,
já em fevereiro de 2018 o Comitê
Olímpico Internacional encerrou uma
suspensão que havia imposto ao COB e
reconheceu a nova gestão da entidade
brasileira como referência para o
Movimento Olímpico. Um início de ano
que anunciava o que vinha adiante.
Baseado nos três pilares que norteiam
a administração – austeridade,

meritocracia e transparência –, o COB
seguiu inovando, na busca constante
para elevar a sua gestão, e também
das Confederações. O programa de
desenvolvimento corporativo GET –
Gestão, Ética e Transparência tem
um modelo desenvolvido pelo COB,
que avalia a maturidade organizacional
das Confederações Olímpicas do
país, e estabelece um Plano de
Desenvolvimento para cada uma delas.
A partir daí, o trabalho é executado
com o acompanhamento do COB, o que
possibilita o fortalecimento da parceria
com cada uma das instituições.
Outra iniciativa foi a implementação
do Canal de Ouvidoria, para receber
denúncias e reclamações diretas da
sociedade, e um Líder de Conformidade
(Compliance Officer) foi contratado,
responsável por gerenciar o Canal de
Ouvidoria, assim como por se reportar
diretamente ao Comitê de Conformidade
do Conselho de Ética do COB a respeito
de denúncias, reclamações, queixas ou
elogios. Alinhado a essas medidas, o COB
estabeleceu a sua Política de Prevenção
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e Enfrentamento ao Assédio e Abuso
Sexual, desenvolvida em parceria com
a ONU Mulheres. Política aprovada e
implementada, a entidade passa a se
inserir, em seu cotidiano administrativo,
práticas adotadas por apenas cinco
Comitês Olímpicos Nacionais e por
empresas do mundo todo.
Reforçando os pilares, o COB seguiu
seu planejamento em favor de uma
administração austera e eficiente.
Algumas medidas importantes foram
tomadas nesse sentido, como: a
redução de contratos onerosos e a
adequação do orçamento de acordo
com a realidade do esporte brasileiro,
reduzindo os gastos em torno de
30%; e a aprovação, pelo Conselho de
Administração, da mudança de sua sede
administrativa para o Parque Aquático
Maria Lenk, onde fica o Centro de
Treinamento Time Brasil. A mudança,
prevista para ocorrer até o final de 2020,
vai acarretar em uma economia de cerca
de 38% com as estruturas da entidade.
E o COB se torna mais próximo ainda do
dia a dia dos atletas.
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1

ANO

15

DE
TRANSFORMAÇÃO

2017

11

NOVEMBRO

OUTUBRO

PAULO WANDERLEY
ASSUME A PRESIDÊNCIA
DO COB
SÃO 3 OS PILARES DA NOVA
GESTÃO: AUSTERIDADE,
TRANSPARÊNCIA E
MERITOCRACIA.

CORTE DE CUSTOS
E ORÇAMENTO
DA ENTIDADE
ADEQUADO À NOVA
REALIDADE DO
ESPORTE PÓS JOGOS
OLÍMPICOS RIO 2016.

JUNHO

O COB RECEBE DO
GOVERNO FEDERAL
UM CERTIFICADO
DO CUMPRIMENTO DE TODO O
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA
(TAC), ASSIM COMO DAS
EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO (TCU).

EM RELAÇÃO A 2017.

FEVEREIRO

MARÇO

CRIAÇÃO DO CANAL DE
OUVIDORIA
PARA RECEBER DENÚNCIAS
E RECLAMAÇÕES DIRETAS
DASOCIEDADE.

NOVOS CRITÉRIOS
DE DISTRIBUIÇÃO
DOS RECURSOS DA LEI
AGNELO/PIVA PARA AS
CONFEDERAÇÕES,
COM UM AUMENTO DE 10,8%

NOVO
ESTATUTO
DO COB
É APROVADO, EM
APENAS 42 DIAS
DE GESTÃO.

FINANCEIRA, CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
DOCUMENTOS REGULATÓRIOS, OUVIDORIA,
REMUNERAÇÃO, ENTRE OUTROS.

2018

APÓS ELOGIAR AS MEDIDAS
ADOTADAS EM PROL DE UMA
NOVA GOVERNANÇA DA ENTIDADE,
O COMITÊ OLÍMPICO
INTERNACIONAL ENCERRA A
SUSPENSÃO IMPOSTA AO COB NO
DIA 6 DE OUTUBRO DE 2017.

PROCESSO ELEITORAL
PARA PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE MAIS
ACESSÍVEL,
ABRANGENTE E
INCLUSIVO.

AGOSTO

LANÇAMENTO
DO SELO
OLÍMPICO
UMA HOMENAGEM
AOS ATLETAS
OLÍMPICOS
BRASILEIROS.

AMPLIAÇÃO DA ÁREA
DE TRANSPARÊNCIA
DO SITE DO COB,
COM DOCUMENTOS DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA, ESTRATÉGIA, GESTÃO

MAIOR
REPRESENTATIVIDADE
DOS ATLETAS
NA ASSEMBLEIA DO
COB, PASSANDO DE
1 PARA 12.

SÃO CRIADOS
OS CONSELHOS DE
ADMINISTRAÇÃO
E DE ÉTICA.

REVISÃO DO
ESTATUTO A
CADA 2 ANOS.

ASSINATURA DO
TERMO DE AJUSTE
DE CONDUTA (TAC)
COM O MINISTÉRIO DO
ESPORTE RATIFICANDO O
COMPROMISSO DO COB
COM A TRANSPARÊNCIA.

OUTUBRO

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO COB
APROVA A MUDANÇA DA SEDE
DA ENTIDADE PARA O
PARQUE AQUÁTICO MARIA
LENK, EM DEZEMBRO DE 2020.
38% DE ECONOMIA COM AS
ESTRUTURAS DA ENTIDADE.

CONTRATAÇÃO DE UM
LÍDER DE CONFORMIDADE
(COMPLIANCE OFFICER),
RESPONSÁVEL POR
GERENCIAR O CANAL DE
OUVIDORIA E ÉTICA DA
ENTIDADE.

NO MESMO PERÍODO,
REDUZ EM 30% A FOLHA
DE PAGAMENTOS
(SALÁRIOS E ENCARGOS)
E TAMBÉM EM 30% O
VALOR DOS CONTRATOS
FIRMADOS PELA
ENTIDADE.

O OBJETIVO FINAL É O ATLETA.
COM EFICIÊNCIA NO GERENCIAMENTO
DOS RECURSOS, MAIOR O
INVESTIMENTO E MELHORES AS
CONDIÇÕES DE TREINAMENTO E
PREPARAÇÃO DOS ATLETAS PARA OS
JOGOS OLÍMPICOS TÓQUIO 2020.
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PREPARAÇÃO
PARA TÓQUIO

2020

A preparação para os Jogos Tóquio 2020
seguiu seu curso durante o ano. Essa é
considerada uma das operações mais
complexas do Time Brasil em Jogos
Olímpicos, em virtude da distância, do
fuso-horário, das diferenças culturais e
alimentares, questões que podem afetar
no desempenho dos nossos competidores.
Por isso, aproveitando que o judô, a
natação, o handebol masculino, a vela e o
vôlei feminino estiveram no Japão para a
disputa de torneios ou eventos-teste, o
COB ofereceu aos atletas uma prévia de
como funcionarão as bases de aclimatação
e treinamento do Time Brasil nos Jogos de
Tóquio. O que vão encontrar em termos
de estrutura e apoio antes e durantes
os Jogos, fundamental para uma boa
participação do Time Brasil no evento.
As primeiras ações – simulações de
logística – foram direcionadas à equipe de
natação, que disputou o Pan-Pacífico de

Tóquio e teve como base de preparação
a cidade de Sagamihara. Já a equipe
de Judô, que viajou ao Japão para a
disputa do Grand Slam de Osaka, além
da logística, testou as instalações de
treinamento em Hamamatsu, base
da modalidade em 2020.
O vôlei feminino, que disputou o
Campeonato Mundial no Japão, fez uma
preparação para a disputa do torneio,
que se assemelhava à aclimatação
para os Jogos Olímpicos. Na cidade de
Sagamihara, as atletas testaram serviços
de alimentação, transporte, acomodação
e academia. Já o handebol masculino
esteve no país asiático para a disputa de
dois amistosos contra a seleção japonesa.
Além das partidas, a equipe realizou
treinamentos de campo, antecipando
um pouco a preparação que fará às
vésperas de Tóquio 2020, adaptando-se
ao fuso horário.

MUDANÇAS E PREPARAÇÃO
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A ação mais complexa ocorreu no
evento-teste da vela para os Jogos
Olímpicos, em Enoshima. Na ocasião,
o COB simulou uma operação que
abarcou um período antes e durante a
competição, com um hotel exclusivo,
próximo à Marina Olímpica, e serviços
de suporte e de alimentação com
comida brasileira, além de fisioterapia
e transporte. Tudo disponibilizado aos
quatro atletas da equipe e comissões
técnicas. Martine Grael e Kahena Kunze,
da classe 49erFX, foram campeãs.
Foi montada, também, uma logística
para os barcos, que foram enviados
da Europa e ficarão guardados em
um depósito do Time Brasil até 2020.
Para completar, o COB contratou um
consultor e tradutor japonês, para
auxiliar no que fosse preciso. Uma
pequena amostra de acolhimento
aos nossos atletas antes e depois dos
Jogos Olímpicos.

MUDANÇAS E PREPARAÇÃO

VEJA O

VÍDEO
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Atletismo
Boxe
Levantamento de Pesos
Karatê
Wrestling
Taekwondo
Polo Aquático
Pentatlo Moderno
Basquete
Maratona Aquática

Badminton
Canoagem Velocidade
Esgrima
Futebol Feminino
Natação
Nado Artístico
Saltos
Triatlo
Vôlei Feminino

Lounge Famílias
Serviços de Performance
Restaurante com Comida Brasileira
Treinamento de Esportes de Combate
Sala de Força
Fisioterapia
Sala de Coletiva

SAITAMA

TOKYO

Vôlei Masculino e Feminino

CHUO

SAGAMIHARA
Beisebol
Ginástica Rítmica
Golfe
Judô
Remo
Rugby
Tênis de Mesa

OTA

KOTO

Handebol
Tiro com Arco
Vôlei de Praia
Vôlei Masculino

Vela

ENOSHIMA
Surfe

HAMAMATSU
CHIBA

BASES
PREVISTAS DO

TIME
BRASIL

19

O ANO
DO COB
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O ANO DO COB

O Comitê Olímpico do Brasil trabalha
arduamente para dar o suporte
necessário aos nossos atletas, fomentar
a prática do esporte e promover os
Valores Olímpicos. São suas funções
primordiais. Para nortear as atividades, a
entidade segue o seu Mapa Estratégico,
que atualmente engloba o ciclo 20172020 e apresenta as metas e os objetivos
a serem alcançados pelo representante
máximo do Movimento Olímpico no país.

O ano de 2018 ganhou componentes
de destaque entre as atividades
anuais da instituição. O primeiro deles
o lançamento do Selo dos Atletas
Olímpicos, uma marca criada pelo COB
para identificar e valorizar os atletas
brasileiros que conquistaram – ou
conquistarão – uma medalha olímpica. Ao
todo, 373 atletas tiveram a honra de subir
ao pódio em Jogos Olímpicos, sendo que
98 deles conquistaram ao menos uma
medalha de ouro.
Os atletas poderão utilizar o selo
estampado em camisas confeccionadas
especialmente pelo COB, bem como
em suas redes sociais, de acordo com
as regras de proteção às marcas do
Comitê Olímpico Internacional. No
evento de lançamento do selo, realizado
em São Paulo, 14 medalhistas olímpicos
estiveram presentes, em nome de todos
aqueles que representaram o Time Brasil
em Jogos Olímpicos. Além do diretorgeral do COB e medalha de ouro no judô
em Barcelona 1992 Rogério Sampaio,
Arthur Zanetti (ginástica artística),
Aurélio Miguel (judô), Felipe Wu (tiro
esportivo), Hortência (basquete), Isabel
Swan (vela), Maurício Lima (vôlei), Robson
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Caetano (atletismo), Sarah Menezes
(judô), Sheilla Castro (vôlei), Tande
(vôlei), Thiago Pereira (natação), Tiago
Camilo (judô) e Virna Dias (vôlei).
O outro lançamento de destaque no
ano foi o do programa Transforma,
que tem como missão a promoção dos
Valores Olímpicos. O principal objetivo
do Transforma é levar a temática
olímpica para o ambiente escolar, com
o desenvolvimento de habilidades
socioemocionais, de acordo com as
competências gerais da BNCC (Base
Nacional Comum Curricular), documento
do Ministério da Educação que norteia
currículos e propostas pedagógicas de
todas as escolas do Brasil. Ações – para
professores e alunos – e cursos – para
professores – são os pilares do programa.
Em 2018, o piloto aconteceu em parceria
com as Secretarias Municipal e Estadual
de Educação do Rio de Janeiro e existe
a projeção para se expandir a outros
municípios e estados do país.
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No pilar de ações, destaques para:
• Lançamento oficial do Transforma:
realizado na sede do COB, para cerca
de 70 profissionais, entre professores,
coordenadores pedagógicos e
diretores de escolas do Rio de Janeiro.
Na programação, uma apresentação
detalhada do programa, uma palestra
sobre Criatividade na Educação, batepapo com o campeão olímpico de vôlei
de praia. As atletas Emanuel Rego,
além de uma miniexposição de peças
do acervo olímpico e experimentação
esportiva de esgrima;
• COB de Portas Abertas: visitação
à sede do COB, voltada para 160
estudantes dos ensinos fundamental
e médio, com programação lúdica,
educativa, esportiva e cultural;

• Escolas Medalhistas Olímpicas: o
Transforma promove a visita de atletas
medalhistas dos Jogos Rio 2016 a
escolas da rede municipal do Rio de
Janeiro que foram batizadas com seus
nomes. Em 2018, a ação foi realizada
no Espaço de Desenvolvimento
Infantil (EDI) com Poliana Okimoto,
da maratona aquática, e Ágatha
Rippel, do vôlei de praia. As atletas
que receberam muito carinho e
homenagens das crianças.
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O programa não se restringe aos cursos
voltados aos profissionais de ensino,
vai muito mais além. Se faz presente,
por exemplo, nos Jogos Escolares da
Juventude, com ações voltadas para
alunos-atletas, em que se abordam vários
temas, como igualdade de gêneros, meio
ambiente e sustentabilidade.
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No pilar de cursos, em 2018 foram
iniciadas as seguintes turmas dos cursos
do Transforma:
• Valores Olímpicos para a Vida (VOV):
a distância, gratuito e voltado para
professores de todas as disciplinas,
apresenta a relação do Movimento
Olímpico com o processo educacional,
e propõe uma relação entre os
Valores Olímpicos de Amizade,
Excelência e Respeito com habilidades
socioemocionais;
• Curso de Iniciação Esportiva e
Valores Olímpicos (CIEVO), realizado
pelo Instituto Olímpico Brasileiro
(IOB) em parceria com a Gerência de
Desenvolvimento Esportivo do COB.
O CIEVO compartilha o conteúdo do
VOV e acrescenta, para o professor de
Educação Física, a iniciação esportiva
para profissionais que atuam com
crianças de 5 a 10 anos em centros
educacionais e esportivos.
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O curso é apenas um dos muitos
projetos tocados pelo IOB, braço
educacional do COB, ao longo do ano.
Os projetos desenvolvidos são
organizados em quatro programas:
Academia Brasileira de Treinadores,
Programa de Gestores, Programa de
Carreira do Atleta e Projetos Especiais.
Em 2018, mais de 642 profissionais
foram capacitados por meio deles.

PROFISSIONAIS

CAPACITADOS

NO

IOB

278 281
Academia
Brasileira de
Treinadores

83
Programa
de Carreira
do Atleta

Programa
de Gestores

642

PROFISSIONAIS
CAPACITADOS

Além dos tradicionais cursos, o
Programa de Carreira do Jovem Atleta
foi uma novidade lançada pelo IOB, com
o objetivo de dar apoio aos jovens no
planejamento de suas carreiras, dentro
e fora das competições. O PCA Jovem
é um curso de seis meses de duração
realizado à distância, que visa transmitir
conhecimentos para que os atletas
consigam se preparar, da melhor
maneira possível, para a construção
das carreiras no alto rendimento e
conquistar o sucesso no esporte.
Dentre os conhecimentos passados,
autonomia no estudo, preparação
mental e orientações de como cuidar da
saúde. A primeira turma foi composta
justamente pelos 79 atletas que
competiram nos Jogos Olímpicos
da Juventude em Buenos Aires, que
participam junto com seus familiares
ou amigos próximos, ou seja, pessoas
importantes para esses jovens.
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JEJ
em
números
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OS
Olhar para os mais jovens é parte do
dia a dia do COB e, entre os objetivos
de seu Mapa Estratégico está o de
incentivar a prática esportiva no
âmbito estudantil. A participação do
Time Brasil nos Jogos Olímpicos da
Juventude Buenos Aires 2018 reforçou
a importância dada pelo COB aos
jovens atletas e o quanto a entidade
valoriza o seu grande evento estudantil:
os Jogos Escolares da Juventude.
Organizados pelo COB desde 2005,
são fornecedores de talentos para o
esporte brasileiro. Da delegação que
esteve em Buenos Aires, 35 atletas,
entre 59 possíveis em 11 modalidades,
eram oriundos da maior competição
escolar do país.

BUENOS
AIRES

20
18

59

Os Jogos Escolares da Juventude de
2018 aconteceram em Natal (RN), em
novembro – pela primeira vez foram
reunidas em uma só etapa as duas faixas
etárias (12 a 14 e 15 a 17 anos). Os atletas,
de 26 estados brasileiros e mais o Distrito
Federal, disputaram 14 modalidades
esportivas: quatro coletivas (basquete,
futsal, handebol e vôlei) e dez individuais
(atletismo, badminton, ciclismo, ginástica
rítmica, judô, natação, tênis de mesa,
vôlei de praia, xadrez e wrestling). Uma
delegação do Japão, de 25 integrantes,
também esteve presente, como um
agradecimento a algumas cidades que
receberão o Time Brasil nos Jogos
Olímpicos Tóquio 2020. No total, cerca
de 5 mil estudantes, de 2.157 escolas
públicas e privadas do país, competiram
em Natal, que contou com a presença
também de 459 árbitros, 261 voluntários,
648 treinadores e observadores de
oito confederações olímpicas.

35

atletas
do JEJ

5.000
atletas

459
árbitros

261

voluntários

2.157
escolas

públicas e privadas

648

treinadores
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A edição de 2018 contou com um time
de Embaixadores dos Jogos de peso.
Atletas de renome do esporte olímpico
brasileiro, como Daniele Hypolito
(ginástica artística), Joanna Maranhão
(natação), Ana Marcela Cunha
(maratona aquática), Tiago Camilo e
Duda Vaz (judô), Magnólia Figueiredo
(atletismo) e Fabi Alvim (vôlei) – além
de duas novidades, os professores

Carol Mendonça (língua portuguesa) e
Rodrigo Sacramento (matemática) – que
interagiram muito com os estudantes.
Para além de revelar talentos para o
esporte olímpico brasileiro, os Jogos
Escolares da Juventude têm como
objetivo contribuir para a inserção social
e o fortalecimento da cidadania dos
participantes. Disputados em um só local,

por estudantes de todos os estados do
Brasil, os Jogos oferecem aos alunos a
oportunidade de conhecerem cidades e
culturas de variadas regiões.
O programa cultural e educativo do
evento é concebido nesse sentido, da
diversidade cultural. Em Natal, houve
apresentações de grupos de dança,
capoeira, folclore local e hip-hop. A
promoção de Valores Olímpicos também
foi contemplada, por meio do programa
Transforma, com a visita de estudantes
de escolas municipais ao Centro de
Convivência dos Jogos.
O Centro de Convivência é um espaço
de interação entre os atletas que, em
2018, teve o tema Divertidamente, com
atividades voltadas para aprimorar a
concentração. Além disso, por meio
de parcerias, foram trabalhados temas
transversais, tais como:
Sustentabilidade (ONU Meio Ambiente),
com uma ação de limpeza de praia com
a ativista ambiental e defensora Mares
Limpos Fe Cortez. Também foram
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banidos os canudos do restaurante,
medida essa que evitou o descarte de
86 mil unidades. Entre os resíduos, 2,2
toneladas de lixo reciclável, 5 toneladas
de lixo orgânico e 143 litros de óleo foram
destinados corretamente.
Igualdade de gênero, preconceito,
violência e prevenção e enfrentamento
ao abuso e assédio (ONU Mulheres),
com estande em que foram promovidas
dinâmicas sobre essas temáticas.
A Confederação Brasileira do Desporto
Universitário (CBDU) esteve pela
primeira vez no evento com atividades
que mostravam aos alunos-atletas as
possibilidades após o desporto escolar.
Antidoping – Estande da Autoridade
Brasileira de Controle de Dopagem
(ABCD), com dinâmicas educativas.
Tudo concebido, e realizado, para o melhor
acolhimento possível dos estudantes,
chegados de todas as partes do país.
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Destaques juvenis podem muito bem
ser os atletas de alto rendimento que
representarão o Time Brasil no país
e mundo a fora. Para uma carreira
consolidada, o atleta precisa dispor
de boas condições de treinamento
e de preparação. É o que oferece o
COB em suas instalações no Centro
de Treinamento Time Brasil. O Parque
Aquático Maria Lenk, uma delas,
com suas piscinas e salas de força e
condicionamento e de combate, recebeu,
ao longo de 2018, 878 atletas, de 34
modalidades olímpicas. Já a Arena de
Ginástica Artística recebeu ginastas
de todo o país, visando à formação das
seleções adultas e juvenis da modalidade.
Outro destaque do CT Time Brasil, o
Laboratório Olímpico está à disposição
dos atletas para exames e análises
minuciosas em diversas áreas da
medicina esportiva, como biomecânica,
fisiologia, nutrição e fisioterapia. Em
2018, o laboratório atendeu 325 atletas,
de 16 confederações modalidades. No
total, foram realizadas 2.256 avaliações,
comprovando a importância do local no
constante acompanhamento aos atletas.
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O ano esportivo é recheado de
competições e de muito esforço e
treinamento por parte dos atletas. E
o COB faz questão de homenagear os
que mais se destacaram na temporada,
no Prêmio Brasil Olímpico (PBO), que
encerra o calendário de eventos da
entidade. O PBO 2018, celebrando o
20º aniversário, além das tradicionais
premiações – como os melhores do ano
masculino e feminino e os vencedores
de cada uma das 51 modalidades –,
contemplou momentos marcantes, como
o Troféu COI – Olimpismo em Ação - ao
treinador de judô Geraldo Bernardes,
homenagens a nomes históricos do
esporte brasileiro e o lançamento do
Hall da Fama do COB. Durante a noite
de premiação, registros históricos do
esporte brasileiro nas duas últimas
décadas foram lembrados, com destaque
para as cinco edições dos Jogos Olímpicos
que ocorreram durante esse período.
Idealizado com o fim de homenagear
aqueles que contribuíram de forma
significativa com o esporte olímpico
brasileiro, promovendo o Olimpismo

e inspirando as novas gerações, o Hall
da Fama foi lançado pouco antes da
cerimônia do PBO. Os primeiros atletas
a deixarem suas marcas eternizadas
foram Torben Grael (vela), dono de cinco
medalhas olímpicas; a dupla Sandra Pires
e Jackie Silva (vôlei de praia), primeiras
mulheres brasileiras a ganharem a
medalha de ouro nos Jogos Olímpicos; e
Vanderlei Cordeiro de Lima (atletismo),
único brasileiro a receber a medalha
Pierre de Coubertin, maior honraria do
Comitê Olímpico Internacional.
Iniciada a festa, os grandes destaques
da noite foram a nadadora Ana Marcela
Cunha e o canoísta Isaquias Queiroz,
que receberam o prêmio de melhores
atletas do ano. Em 2018, Ana Marcela
conquistou o tetracampeonato do
Circuito Mundial de Maratona Aquática e
Isaquias foi campeão mundial nas provas
C1 500m e C2 500m – nesta ao lado de
Erlon de Souza. Dois prêmios mais do que
merecidos, a quem vem colecionando
troféus do PBO. Ana Marcela foi a atleta do
ano em 2015 e Isaquias em 2015 e 2016.
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O prêmio de Atleta da Torcida, eleito
pelo voto popular, foi para Henrique
Avancini. Em 2018, Avancini, entre outras
conquistas, foi campeão mundial de
mountain bike maratona e conquistou
o 2º posto no ranking masculino de
mountain bike da União Ciclística
Internacional (UCI) e o 4º lugar geral do
campeonato mundial de cross-country
(XCO), que é a modalidade olímpica.
A entrega do Troféu COI ao técnico
Geraldo Bernardes foi um dos pontos
altos da cerimônia. Em 2018, a honraria
concedida pelo Comitê Olímpico
Internacional teve o tema Olimpismo em
Ação, destinado a pessoas que tenham
promovido a atividade física, a educação
e o desenvolvimento, a igualdade de
gêneros e a ajuda aos refugiados por
meio do esporte. Geraldo, mentor da
campeã olímpica Rafaela Silva, que já
atendeu mais de 10 mil crianças e jovens
vulneráveis socialmente, e foi o técnico
dos Judocas refugiados Yolande Bikasa e
Popole Misenga nos Jogos Rio 2016.
Além de Geraldo, o COB também
homenageou dois grandes treinadores,
falecidos recentemente, durante o
PBO 2018. O Troféu de Melhor Técnico
Individual foi denominado Troféu
Jesus Morlán (canoagem) e entregue
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a Fernando Possenti, técnico de Ana
Marcela Cunha, da maratona aquática.
Já o Troféu de Melhor Técnico de
Esportes Coletivos, nomeado Troféu
Bebeto de Freitas (vôlei), foi entregue
a Renan Dal Zotto, comandante da
seleção masculina de vôlei vice-campeã
mundial na temporada.
Outro momento marcante foi a entrega
do Troféu Adhemar Ferreira da Silva a
Jackie Silva, do vôlei de praia. Primeira
medalhista olímpica do esporte
feminino brasileiro, com o ouro nos
Jogos Olímpicos Atlanta 1996, ao lado
de Sandra Pires, a levantadora titular
da seleção nos Jogos Moscou 1980 e
Los Angeles 1984 foi homenageada por
representar valores como coragem,
espírito de liderança e eficiência.
Por fim, os melhores atletas dos Jogos
Escolares da Juventude 2018, realizados
em Natal, em novembro. Na faixa etária
de 12 a 14 anos, foram escolhidos Giulia
Takahashi, do Tênis de Mesa, e Luan
Gomes, do Badminton. Na de 15 a 17
anos, os premiados foram João Paulo
Silva, da Natação, e Thayane Lemos, do
Judô. O futuro do Time Brasil ao lado dos
heróis do presente.
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OS MELHORES DE

2018
PARA CADA

MODALIDADE

MODALIDADE

ATLETA

MODALIDADE

ATLETA

Desportos no Gelo

Isadora Williams

Pentatlo Moderno

Maria Iêda Guimarães

Escalada Esportiva

Thais Makino Shiraiwa

Polo Aquático

Gustavo Guimarães

Esgrima

Alexandre Camargo

Remo

Uncas Tales Batista

Futebol

Marta Silva

Rugby

Bianca dos Santos Silva

Ginástica Artística

Arthur Zanetti

Saltos Ornamentais

Ingrid de Oliveira

Ginástica Trampolim

Camila Gomes

Skate

Pedro Barros

Ginástica Rítmica

Natália Gáudio

Softbol

Fernanda Ayumi Missaki

Golfe

Luiza Altmann

Surfe

Gabriel Medina

Handebol

Eduarda Amorim

Taekwondo

Edival Pontes (Netinho)

Hipismo Adestramento

João Victor Oliva

Tênis

Marcelo Melo

Hipismo CCE

Márcio Carvalho Jorge

Tênis de mesa

Hugo Calderano

Hipismo Saltos

Pedro Veniss

Tiro com Arco

Marcus Vinícius D’Almeida

Hóquei sobre Grama

Rodrigo Faustino

Tiro Esportivo

Julio Almeida

Judô

Érika Miranda

Triatlo

Manoel Messias

MODALIDADE

ATLETA

Atletismo

Darlan Romani

Badminton

Ygor Coelho

Basquete

Yago Mateus

Basquete 3 x 3

Luiz Felipe Soriani

Beisebol

Felipe Burin

Boxe

Beatriz Ferreira

Canoagem Slalom

Ana Sátila

Canoagem Velocidade

Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX - Freestyle

Leandro Neto

Karatê

Vinícius Figueira

Vela

Ciclismo BMX - Racing

Anderson Ezequiel de Souza
Filho (Andinho)

Martine Grael e Kahena
Kunze

Levantamento de Pesos

Fernando Saraiva Reis

Vôlei

Douglas Souza

Ciclismo Estrada

Vinicius Rangel Costa

Maratona Aquática

Ana Marcela Cunha

Vôlei de Praia

Ciclismo Mountain Bike

Henrique Avancini

Nado Artístico

Agatha Bednarczuk e Duda
Lisboa

Maria Clara Lobo

Kacio Fonseca da Silva
Freitas

Wrestling

Laís Nunes

Ciclismo Pista
Desportos na Neve

Jaqueline Mourão

Natação - Revezamento

Pedro Spajari, Gabriel
Santos, Marcelo Chierighini
e Marco Antonio Ferreira
Junior
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O ano de 2018 foi repleto de mudanças
nas principais plataformas digitais como
Facebook, Instagram e Twitter. Cada
vez mais os conteúdos produzidos pelas
empresas necessitam de investimento em
mídia para que alcancem minimamente
sua base de fãs. A partir do 2º semestre,
o COB passou a investir mensalmente
em suas publicações, o que proporcionou
um aumento acentuado no engajamento
e número de seguidores no Instagram
e conteve uma tendência de queda nas
outras plataformas.
No Instagram, nossa principal plataforma,
obtivemos um crescimento expressivo
de 7%. Para efeito de comparação, entre
os 10 Comitês Olímpicos Nacionais com
mais seguidores, apenas o Time Brasil, o
Team GB (14%), Team Itália (39%) e Team
Australia (1,4%) obtiveram taxas positivas.
Ao longo do ano, as redes sociais do Time
Brasil buscaram aproximar os atletas e
modalidades esportivas dos fãs, através
de conteúdos exclusivos, transmissões
ao vivo e posts interativos. Essas ações
permitiram que o COB encerrasse o ano
com uma base digital de quase 3 milhões
de seguidores.
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COMITÊS NACIONAIS

COM MAIS
SEGUIDORES
TEAM USA
TIME BRASIL
TEAM GB
TEAM CANADA
TEAM JAPAN

TEAM USA
TEAM GB
TEAM CANADA
TIME BRASIL
COMITÊ OLÍMPICO DA ITÁLIA

1º
2º
3º
4º
5º
1º
2º
3º
4º
5º

3,9 M
2,39 M
1,6 M
925,353
670,117

816 K
296 K
281 K
212 K
153 K

O ANO DO COB
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TIME BRASIL

MILHÕES

DE SEGUIDORES
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Encerrado o ano, o COB divulga seu
balanço financeiro, com ênfase na
transparência e na responsabilidade
para com os dados publicados. Para o
desenvolvimento de toda e qualquer
atividade, o COB traça um orçamento
com base em sua arrecadação, foi assim
no ano de 2018. Por intermédio da
Lei Agnelo/Piva, o COB arrecadou R$
227.146.043,05. Desse total arrecadado,
a entidade destinou 11.295.752,54
ao desporto escolar, 5.647.876,38 ao
desporto universitário e 210.202.414,13
às entidades dirigentes do esporte –
COB e Confederações. Vale ressaltar
que a partir de 26 de junho de 2018,
o COB passou a receber 100% dos
recursos da Lei Agnelo/Piva, conforme
determinado na medida provisória nº
841, de 11 de junho de 2018.São números
orçamentários que podem ser acessados,
por qualquer pessoa, no site da entidade,
no tópico gestão financeira.
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Para o ano de 2019, foram mantidas as
previsões de aplicação com recursos
do Escolar/Universitário, graças a um
fundo de reserva que o COB lança mão
em 2019 para manter os Jogos Escolares
e o repasse a CBDU. Quanto à previsão
de aplicação de recursos do COB, há
um aumento de cerca de 12 milhões,
em virtude, principalmente, da obra
para mudança da sede do COB para o
Centro de Treinamento Time Brasil (9
milhões). Os projetos esportivos também
tiveram um aumento significativo
previsto para 2019, ano que antecede
os Jogos Olímpicos. O COB, além
de ampliar seus investimentos nos
projetos de preparação olímpica das
modalidades esportivas e nas missões
para participação nos Jogos, passa
também a aumentar seus investimentos
em instalações esportivas, conforme
determina a Lei 13.756/2018, art. 23,
parágrafo 6º.
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APLICAÇÃO LAP

2016

2017

2018

2019 | PREVISTO

Escolar

R$ 26.219.811,21

R$ 25.288.546,33

R$ 17.161.546,88

R$ 16.086.850,55

Universitário

R$ 14.518.762,79

R$ 13.962.147,87

R$ 12.562.079,20

R$ 5.836.971,78

COB

R$ 59.782.115,79

R$ 66.630.219,30

R$ 59.221.844,72

R$ 71.864.041,25

Projetos Esportivos

R$ 54.925.845,37

R$ 29.533.010,86

R$ 48.443.496,42

R$ 78.171.914,97

Confederações

R$ 101.330.995,11

R$ 77.989.914,60

R$ 96.374.372,57

R$ 109.000.000,00

TOTAL

R$ 256.777.530,27

R$ 213.403.838,96

R$ 233.763.339,79

R$ 280.959.778,55
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11 5

milhões

210

milhões

COB E CONFEDERAÇÕES
DESPORTO ESCOLAR
DESPORTO UNIVERSITÁRIO

milhões

227

milhões

Foi um ano de muito trabalho e de muita
satisfação pelos resultados alcançados.
O COB está mais próximo dos atletas,
de outras instituições esportivas e,
especialmente, de todos os brasileiros.
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