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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
O ano de 2020 trouxe enormes desafios ao mundo

A Missão Europa deu continuidade ao pacote das

Apesar de tudo, o COB continuou caminhando.

2021-2024. Novos Conselho de Administração e

dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a primeira edição

para apoio ao sistema olímpico em tempos de

governança, e um novo Planejamento Estratégico

última agora com 25 integrantes. Uma eleição

inteiro. No segmento esportivo, tivemos o adiamento
postergada da maior competição multiesportiva
na história. Num cenário de pandemia e muita

preocupação, o COB teve de se adaptar e agir rápido

para priorizar a saúde de atletas e colaboradores, além
de tomar todas as medidas para preservar o sistema
esportivo brasileiro, alterando seu planejamento de
forma acelerada, e trabalhando intensamente para
minimizar os danos na preparação dos atletas
e recolocá-los em atividade o quanto antes.

Foi assim que nasceu a Missão Europa, pondo o Time
Brasil novamente em atividade. Principal projeto de
retomada dos treinamentos, ocorreu graças a uma
parceria com o Comitê Olímpico de Portugal, que

nos cedeu as ótimas instalações de seu Centro de

Treinamento, em Rio Maior. Lá foi a base da Missão,

mas também tivemos atletas treinando nas cidades
portuguesas de Cascais e Coimbra, assim como

na França e na República Tcheca. 238 atletas de 24

modalidades participaram da Missão Europa, que foi
planejada com dois objetivos claros: possibilitar a

volta das atividades esportivas às modalidades com
mais dificuldades no país e, consequentemente, o

retorno às competições. Foi uma tarefa difícil, mas
cumprida com excelência.
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primeiras 15 medidas desenvolvidas pelo COB

pandemia. Foram aportados recursos exclusivos
para ações de combate à Covid-19 (compra de
testes e equipamentos de EPI, por exemplo),
projetos esportivos e administrativos (como

pagamento de fornecedores, tributos, aluguéis etc),
em virtude do impacto financeiro na receita das

entidades, com distribuição igualitária entre todas
as Confederações Olímpicas.

No Brasil, também tivemos que nos adaptar a uma

Novas políticas foram estabelecidas, em prol da boa
foi elaborado, desta vez referente ao ciclo 2021-

2024. No fundo, o adiamento do Jogos fez com que a

entidade redobrasse o seu trabalho, pois precisamos
refazer todo um cronograma, com adesão a medidas

acrescentando outros dois pilares: a excelência e

o melhor desempenho de nossos atletas nos
Jogos Olímpicos.

do COB, ocorrida em outubro. Respeitando todos os

cuidados para que os atletas dessem continuidade

a suas rotinas de treinamento, mas sem colocar em
risco eles próprios e nossos colaboradores.

pela instituição.

mudança de rota, mas o destino sempre foi o mesmo:

do Comitê Organizador do evento. Houve, sim, uma

os procedimentos necessários fossem realizados
de Treinamento Time Brasil, tomamos todos os

e cordial, demonstrando a maturidade atingida

Nossa gestão sempre foi baseada na transparência,

Num cenário de pandemia pelo mundo, o ano de 2020

por quem frequenta as sedes do COB. No Centro

transcorrida de forma transparente, democrática

de segurança e adaptação a novas regras por parte

nova realidade, imposta pela Covid-19. Lançamos o

Manual de Protocolo, com 14 volumes, para que todos

Comissão de Atletas também foram eleitos, esta

foi marcado pela eleição mais democrática da história
protocolos e num pleito em que qualquer brasileiro

maior de 18 anos poderia concorrer – uma mudança
recente, mas fundamental, em nosso estatuto –,

na austeridade e na meritocracia. Agora estamos
a competência. É assim que daremos sequência
ao trabalho, com a parceria fundamental das

Confederações, da Comissão de Atletas, dos

Conselhos de Administração, de Ética e Fiscal,

dos nossos patrocinadores oficiais, da Secretaria

Especial do Esporte, das federações, dos clubes e
de todos que compõem a cadeia produtiva do
esporte olímpico brasileiro.

coube a atletas, presidentes de confederações e

Saudações Olímpicas,

presidente Marco Antônio La Porta) a oportunidade

Paulo Wanderley

demais membros a decisão de dar a mim (e ao vicede liderar o Movimento Olímpico Brasileiro no ciclo

Presidente do Comitê Olímpico do Brasil

O RELATÓRIO
O Comitê Olímpico do Brasil apresenta seu

e o desenvolvimento de talentos, passando pelas

de nome e de estrutura, em relação às edições

esportivo de atletas já consolidados, até as

Relatório de Sustentabilidade 2020. A mudança
anteriores, mostra uma adequação do COB às

melhores práticas organizacionais, incluindo entre

suas metas as sustentabilidades social e ambiental,
além das já existentes: esportiva, administrativa

condições oferecidas ao Time Brasil para a disputa
das competições esportivas mais importantes do
mundo, a destacar os Jogos Olímpicos de Tóquio.

e financeira. A publicação está organizada em três

Por último, dentro da nova estrutura do relatório,

e Relação com a Sociedade. Além dos desafios de

atletas se destaquem no universo olímpico,

tópicos principais: Gestão e Governança, Esporte,
2020, este documento destaca as eleições para a
presidência e outros cargos de conselhos, assim

como os novos protocolos adotados pela entidade
devido à pandemia do novo coronavírus.
Por meio deste relatório, O COB presta
esclarecimentos sobre sua gestão às

Confederações Brasileiras de Esportes Olímpicos,
aos clubes esportivos, aos atletas e treinadores,
ao Movimento Olímpico e à sociedade brasileira

a relação do COB com a sociedade. Para que nossos
há muitas ações indiretas, realizadas nos bastidores
e que não são propriamente esportivas, que os

auxiliam em busca do melhor desempenho possível.
Ações educacionais, de marketing e comunicação,
de educação e prevenção ao doping, de difusão
dos valores olímpicos, e de sustentabilidade

social e ambiental, adequadas aos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da Organização das
Nações Unidas (ONU).

de forma geral, O documento está alinhado às

Todas as atividades relatadas nas páginas seguintes

relação à gestão esportiva moderna, com ações

do comum, com o surgimento da pandemia

diretrizes do Comitê Olímpico Internacional em

gradativamente mais sustentáveis. Nos capítulos

iniciais, uma apresentação da organização com seu
mapa estratégico, conselhos e políticas adotadas,
entre outras temáticas de governança.

Em seguida, a razão de ser da entidade: toda a

estrutura organizacional voltada para o fomento

do esporte olímpico no país. Desde a descoberta
8

práticas de aprimoramento do desempenho

foram realizadas em um ano extremamente fora
da Covid-19 e suas graves consequências.

A adoção do trabalho remoto e ações pela

preservação da saúde de atletas e colaboradores,
e o cancelamento de eventos do COB, como os
Jogos da Juventude, foram algumas delas.

O Relatório Sustentabilidade 2020 do COB é um
sinal de mudança; dessas que vieram para ficar.

9

SOBRE
O COB
O Comitê Olímpico do Brasil
(COB) é uma organização não
governamental, filiada ao
Comitê Olímpico Internacional
(COI), que trabalha na gestão
técnica, administrativa e política
do esporte nacional.

A missão do COB é desenvolver e representar com
excelência o esporte de alto rendimento do Brasil,
trabalhando na melhoria de resultados esportivos
do Time Brasil, elevando a maturidade de gestão

do COB e Confederações filiadas, e fortalecendo
a imagem do esporte olímpico brasileiro. É dever
do COB, ainda, proteger e promover os valores
olímpicos em território nacional.

Ao longo de mais de seus 100 anos de existência
(fundado em 8 de junho de 1914), o COB já levou

o Brasil à conquista de 129 medalhas (30 de ouro,
36 de prata, 63 de bronze) em Jogos Olímpicos

e 37 medalhas em Jogos Olímpicos da Juventude
(11 de ouro, 15 de prata e 11 de bronze).

A principal fonte de recursos do COB para o

cumprimento de seus objetivos estratégicos é

oriunda da Lei Federal 13.756/2018, que destina um
percentual da arrecadação das Loterias Federais

ao esporte. Os recursos são geridos respeitando
os preceitos de administração pública e a

transparência, tendo seu uso auditado pelo Tribunal
de Contas da União (TCU) e pela Controladoria
Geral da União (CGU).
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01

GESTÃO E
GOVERNANÇA

MAPA ESTRATÉGICO
COB | 2017-2020

2. PROCESSOS INTERNOS
Esportivo
2.1

4. RESULTADO
4.2

4.1

• Posição do Brasil
no quadro geral
• Quantidade de provas
finalistas
• Quantidade de modalidades
medalhistas

• Austeridade
• Transparência
• Meritocracia

Fortalecer a imagem do
esporte olímpico brasileiro

• Imagem COB
• Atletas Time Brasil
• Confederações Olímpicas

Aprimorar a
infraestrutura
e os serviços
esportivos
oferecidos
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2.5

2.8

Desenvolver a
infraestrutura e os
serviços de gestão
do Centro de
Treinamento do COB

Aplicar boas
práticas de gestão
com ética
e transparência

Promover
o olimpismo

2.3

2.4

2.6

2.9

Incentivar a
utilização
de serviços
de ciência e
saúde do esporte

Apoiar as
Confederações no
desenvolvimento
das categorias
de base e formação

Maximizar a
captação e a
utilização
de recursos e
otimizar custos

2.7

Gerenciar de
modo meritocrático
os recursos da
instituição

3. CLIENTES
Atletas e
treinadores
3.1

Social

Apoiar atletas
e treinadores
de alto rendimento

4.3

Elevar a maturidade em gestão
do COB e das C
 onfederações
Esportivas

Consolidar o patamar de
resultados esportivos
alcançados pelo Brasil no
cenário olímpico

2.2

Gestão e
Governança

Entidades
Esportivas
3.2

Direcionar e auxiliar
as Confederações no
aprimoramento da
gestão

Patrocinadores
3.3

Maximizar o retorno
do investimento
proporcionando
contrapartidas
associadas aos
valores olímpicos

Sociedade
3.4

Liderar o esporte
olímpico
de forma eficiente
e transparente

Comunicar de
forma eficaz as
principais ações
e resultados

2.10

Incentivar a prática
esportiva no âmbito
estudantil

1. PESSOAS E APRENDIZADO
1.1

Desenvolver a liderança

1.2

Promover a integração
e colaboração entre
as áreas

1.3

Desenvolver a gestão
do conhecimento
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MISSÃO, VISÃO
E VALORES

PILARES ESTRATÉGICOS

Em 2020, foi elaborado o novo Planejamento Estratégico, que passa a vigorar em 2021

Para que uma Organização se estabeleça e seja bem-sucedida, é necessário que se defina a base

Os Pilares Estratégicos foram criados a partir da análise da Missão, Visão e Valores.

e é válido até 2024. Esse planejamento inclui a Missão, Visão e Valores do COB, assim como
os pilares estratégicos e o mapa estratégico, a seguir:

MISSÃO

VISÃO

VALORES
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Desenvolver, promover e proteger
o Movimento Olímpico do Brasil
e garantir excelência em suas
representações internacionais

Ser reconhecido pela excelência
dos resultados esportivos, gestão
e governança

Respeito Excelência Amizade
Paixão pelo Esporte
Transparência Igualdade

de sua estratégia, ou seja, seus Pilares Estratégicos.

RESULTADO
ESPORTIVO

GESTÃO E
GOVERNANÇA
NO ESPORTE

Maximização
dos Resultados
Esportivos

Excelência e Competência
em Gestão, Ética
e Transparência

IMAGEM DO
MOVIMENTO
OLÍMPICO

CULTURA E
EDUCAÇÃO
NO ESPORTE

Fortalecimento

Promoção dos Valores
Olímpicos e Produção e
Difusão do Conhecimento

do Movimento Olímpico
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MAPA ESTRATÉGICO
COB | 2021-2024

4.

2.

RESULTADO ESPORTIVO

Maximização dos Resultados Esportivos

IMAGEM DO MOVIMENTO OLÍMPICO
Fortalecimento do Movimento Olímpico

4.1 Consolidar o patamar de
resultados esportivos alcançados
pelo Brasil no Cenário Olímpico

4.2 Buscar a excelência nos
serviços esportivos ofertados
durante as Missões

4.3 Aprimorar a infraestrutura
e os serviços de ciência e saúde
no esporte oferecidos aos atletas

2.1 Incluir a sustentabilidade
nas ações de promoção do
Movimento Olímpico brasileiro

2.2 Ampliar o relacionamento
com a sociedade através da
valorização
da imagem do COB e do
Movimento Olímpico brasileiro

4.4 Investir e apoiar atletas,
treinadores e equipes
multidisciplinares de alto
rendimento

4.5 Estruturar programas e ações
de incentivo ao desenvolvimento
de novas atletas, treinadoras e
gestoras esportivas

4.6 Apoiar as Confederações na
detecção e desenvolvimento
de talentos com investimento
em projetos estruturantes das
categorias de base e formação

2.4 Transformar nossos
stakeholders em embaixadores

2.5 Comunicar de forma
moderna, eficaz e transparente as
principais ações e resultados

4.7 Incentivar a prática esportiva
e de novas modalidades na
juventude

3.

1.

GESTÃO E GOVERNANÇA NO ESPORTE

Excelência e Competência em Gestão, Ética e Transparência

3.1 Liderar o Movimento Olímpico
brasileiro de forma eficiente,
transparente, alinhado à Agenda
Olímpica 2020

3.2 Aperfeiçoar as boas práticas
de governança corporativa para o
ambiente esportivo

3.3 Conduzir os processos
de forma sustentável, ética e
transparente

3.4 Buscar o aprimoramento
contínuo do processo
meritocrático de repasse de
recursos às Confederações

3.5 Captar novos modelos de
negócios para incremento
das receitas

3.6 Aperfeiçoar o modelo do
Programa de Preparação Olímpica
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2.3 Promover um ambiente
esportivo, de governança e
gestão livres de qualquer tipo
de discriminação

CULTURA E EDUCAÇÃO NO ESPORTE

Promoção dos Valores Olímpicos e Produção e Difusão do Conhecimento

1.1 Promover a cultura e a educação como agentes
de desenvolvimento da Gestão do Conhecimento

1.2 Aprimorar a pesquisa e a inovação no esporte,
gerando valores à sociedade

1.3 Fomentar e incrementar programas e estudos
sobre Olimpismo e seus valores junto à sociedade

1.4 Preparar e dar suporte educacional aos atletas
durante e pós-carreira

19

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração
(CA) é o colegiado de direção
executiva superior do COB,
responsável pela definição
da estratégia e pelas boas
práticas de governança.

COMPOSIÇÃO (até 2020)
• Presidente e Vice-presidente do COB
• Presidente e Vice da Comissão de Atletas

Esgrima

Paulo Wanderley

Karatê

• Membros brasileiros do COI (2)

Presidente do COB

• Conselhos Independentes (2)

Marco La Porta

• Presidentes de Confederações (9)

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS
ESTATUÁRIAS DO CA
• Orientar a administração do COB
• Apresentar o orçamento, as demonstrações

financeiras e o relatório anual de atividades à
Assembleia

• Elaborar e aprovar códigos e regulamentos e
propor reformas do Estatuto

• Elaborar o Plano Estratégico
• Conceder vinculação e reconhecimento a

entidades de administração do desporto, bem

como, propor filiação de entidades à Assembleia
do COB

• Autorizar a assinatura de contratos que

Ricardo Pacheco Machado

MEMBROS DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

Vice-presidente do COB
Bernard Rajzman
Membro do COI

Andrew Parsons
Membro do COI

Luiz Carlos Nascimento

João Tomasini
Canoagem

Euclides Antonio Gusi
Golfe

Rafael Westrupp
Tênis

(até março de 2020)

Matheus Figueiredo

Tiago Camilo

Marco Aurélio Ribeiro

Yane Marques

Mauro José Silva

Sergio Rodrigues

(até março de 2020)

(até maio de 2020)

Desportos no Gelo

Vela

Boxe

Sílvio Acácio Borges
Judô

Presidente da Comissão de Atletas

Vice-presidente da Comissão de Atletas

Membro Independente

Carlos Osso

Membro Independente

ultrapassem o valor de R$1 milhão
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Na Assembleia do COB realizada em 07/10/2020,
foi eleita a nova formação do Conselho de

Administração, que passa a vigorar em 2021:

COMPOSIÇÃO
13 MEMBROS

Jose Luiz Vasconcellos

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS
ESTATUÁRIAS DO CA

MEMBROS DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

Ciclismo

Presidente do COB

• Orientar a administração do COB

Paulo Wanderley

Desportos na Neve

Presidente e Vice-Presidente da Comissão de

• Apresentar o orçamento, as demonstrações

Atletas

Membros brasileiros do COI (2)
Membro Independente (1)
Presidentes de Confederações (7)

financeiras e o relatório anual de atividades à
Assembleia

• Elaborar e aprovar códigos e regulamentos e
propor reformas do Estatuto

• Elaborar o Plano Estratégico
• Conceder vinculação e reconhecimento a

entidades de administração do desporto, bem

como, propor filiação de entidades à Assembleia
do COB

• Autorizar a assinatura de contratos que
ultrapassem o valor de R$1 milhão

Presidente do COB
Yane Marques

Presidente da Comissão de Atletas do COB
Fabiano Peçanha

Vice-presidente da Comissão de Atletas do COB
Ricardo Leyser Gonçalves
Membro independente
Andrew Parsons
Membro do COI

Bernard Rajzman
Membro do COI

Karl Anders Ivar Pettersson

Matheus Figueiredo
Desporto no Gelo

Raphael Nishimura
Escalada Esportiva

Alberto Cavalcante Maciel Junior
Taekwondo

Silvio Acácio Borges
Judô

Ernesto Teixeira Pitanga
Triathlon

Acesse o Regimento Interno
do Conselho de Administração
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CONSELHO
FISCAL
É um dos poderes do COB,
assim como a Assembleia Geral,
o Conselho de Administração e
o Conselho de Ética. Possui um
mandato de 4 (quatro) anos
e é constituído por 3 (três)
membros efetivos e por 2
(dois) suplentes, eleitos pela
Assembleia. O Presidente
será eleito entre os membros
efetivos do Conselho Fiscal,
em sua primeira reunião.
As reuniões ocorrem ordinariamente, uma vez
por trimestre, e extraordinariamente, quando

CONSELHO
DE ÉTICA
• Dar parecer sobre os balancetes mensais, o

balanço financeiro e patrimonial do exercício
anterior e outras matérias que lhe forem
submetidas por seu Presidente;

• Examinar, quando julgar conveniente, todos os
documentos da área de sua competência;

• Homologar, até dezembro, o orçamento anual
para o ano seguinte e os pedidos de créditos
orçamentários e extraordinários;

• Dar parecer sobre a alienação de imóveis, ou
gravação dos mesmos com ônus real;

• Organizar seu relatório anual;
• Elaborar e aprovar seu regimento interno.
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Membros Efetivos
- Angelo Vivacqua

convocadas pelo seu Presidente ou pelo

- Guilherme Campos

AO CONSELHO FISCAL COMPETE:

Suplentes

Presidente do COB.

• Examinar os documentos da receita e despesa,
e os balancetes mensais;

24

- Marcus Gaze

- José Carlos Brito
- Maristella Nassar

O Conselho de Ética é o
órgão dotado de autonomia
encarregado de definir os
parâmetros éticos esperados
pelo COB e seus agentes,
com base nos valores e nos
princípios consagrados na
Carta Olímpica e no Código de
Ética do COI, da administração
pública e da gestão
democrática.
É, ainda, responsável por
investigar e julgar denúncias
levantadas em relação ao não
respeito de tais princípios
éticos, incluindo violações ao
Código de Conduta Ética e,
se necessário, sancionar ou
propor sanções aos poderes
competentes.

Sami Arap (Presidente)

Advogado, ex-presidente da CBRugby

Caputo Bastos

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

Ney Bello

Desembargador do Tribunal Regional Federal

Bernardino Santi

Médico atuante na Medicina do Esporte

Humberto Panzetti

Profissional de Educação Física

Conselheiro Nacional do Esporte

ACESSE O CÓDIGO DE
CONDUTA ÉTICA DO COB

25

COMISSÃO
DE ATLETAS
Formada por grandes
destaques do esporte nacional,
a Comissão de Atletas do COB
foi criada em 2009, seguindo
o modelo da Comissão de
Atletas do Comitê Olímpico
Internacional (COI).

A formação da Comissão de Atletas vigente
em 2020 era:

COMISSÃO DE ATLETAS DO COB
Tiago Camilo
Presidente
judô

Yane Marques
Vice-presidente

pentatlo moderno

Arthur Zanetti

ginástica artística

Baby Futuro
rugby de 7

Bruno Mendonça
hóquei sobre grama

Emanuel Rego
vôlei de praia

Duda Amorim
handebol

Emerson Duarte
tiro esportivo

Fabiana Alvim
vôlei

26

Fabiana Murer

atletismo

Fabiano Peçanha
atletismo

Hortência Marcari
basquete

Hugo Hoyama
tênis de mesa

Isabel Clark
snowboard

Isabel Swan
vela

Iziane Marques
basquete

Marcelo Machado
basquete

Poliana Okimoto
maratona aquática

Thiago Pereira

Em 11/11/2020, novos integrantes foram eleitos

para a CACOB. Já a Presidente e o Vice Presidente
forma eleitos em 12/01/2021. Dessa forma, a
composição atual é a seguinte:
Yane Marques
Presidente

pentatlo moderno

Fabiano Peçanha
Vice-presidente
atletismo

Adriana Aparecida
da Silva

atletismo

Ana Satila

canoagem slalom

Arthur Zanetti

ginástica artística

Bárbara Seixas
vôlei de praia

Baby Futuro
rugby de 7

Chico Barreto

ginástica artística

Clodoaldo

Jefferson Sabino

Diogo Silva

Joana Cortez

Edson Bindilatti

Juan Nogueira

Duda Amorim

Iziane

Emerson Duarte

Lucas Duqye

Fernanda Ferreira

Poliana Okimoto

Grummy

Rodrigão

Hortência

Thiagus Petrus

atletismo

taekwonfo

bobsled

handebol

tiro esportivo

remo

desportos aquáticos

basquete

atletismo

tênis

boxe

basquete

rugby de 7

maratonas aquáticas

vôlei

handebol

Isabel Swan
vela

natação
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CONFEDERAÇÕES
FILIADAS AO COB
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CONFEDERAÇÃO

PRESIDENTE

HÓQUEI SOBRE GRAMA E INDOOR

Bruno Patricio Oliveira da Silva

ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

Raphael Nishimura

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ

Silvio Acácio Borges

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

Wlamir Leandro Motta

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ

Sebastião Hermes Freire de Queiroz

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON

José Roberto Santini Campos

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LEVANTAMENTO DE PESOS

Enrique Montero Dias

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL

Guy Rodrigues Peixoto Junior

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PENTATLO MODERNO

Celso Sooma Sasaqui

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL

Jorge Otsuka

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Edson Altino Pereira Junior

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOXE

Marcos Cândido de Brito

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

Martin Andres Jacob

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM

Jonatan Pimentel Maia de Oliveira

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE

Eduardo Musa

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO

José Luiz Vasconcellos

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF

Adalvo Nogueira Argolo

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS

Luiz Fernando Coelho de Oliveira

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO

Alberto Cavalcante Maciel Junior

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NA NEVE

Karl Anders Pettersson

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS

Rafael Westrupp

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NO GELO

Matheus Bacelo de Figueiredo

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA

Alaor Gaspar Pinto de Azevedo

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Ricardo Pacheco Machado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

João Luiz Araujo da Cruz

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL

Rogério Langanke Caboclo

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO

Durval Luz Balen

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA

Maria Luciene Cacho Resende

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON

Ernesto Teixeira Pitanga

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE

Osmar da Costa Sobrinho

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA

Marco Aurélio de Sá Ribeiro

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL

Felipe Tadeu Moreira Lima do Rêgo
Barros

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL

Walter Pitombo Laranjeiras

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO

Francisco José Mari

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING

Flavio Cabral Neves
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ESCRITÓRIO
DE PROJETOS
O Escritório de Projetos é a
área responsável por garantir o
alinhamento entre a estratégia
do COB e seus projetos,
por meio das melhores práticas
de gestão, dando suporte à Alta
Administração nas tomadas
de decisão.

Estão sob responsabilidade da área as
seguintes atividades:

• Planejamento Estratégico;

100%

• Gestão de Programas e Projetos;
62%

• Gestão de Processos;
• Normativos (Políticas, Normas,

38%

• Reuniões Estratégicas (Conselho de

2017

44%

Procedimentos, Manuais);

Administração e Conselho Diretor).

Em 2020, o Escritório de Projetos aprimorou a

aderência das áreas ao Planejamento Estratégico
2017-2020. O processo de mensuração dos

indicadores de desempenho que, até então,

era somente quantitativo passou a ser também
qualitativo. Do total de 40 indicadores, 25 são
qualitativos e 15 são quantitativos.
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EVOLUÇÃO DA ADERÊNCIA DAS ÁREAS

2018

2019

2020

Outro destaque no ano foi a elaboração do

DESTAQUES DO PERÍODO
JANEIRO A DEZEMBRO | 2020

168

Atletas apoiados
pelos PPOs

1.146

Atletas e Treinadores
atendidos no CTTB e
no Laboratório Olímpico
(remoto e presencial)

32

Modalidades atendidas
pelos Projetos de
Desenvolvimento
Esportivo

98%

Nível de satisfação
dos Atletas atendidos
pelo Laboratório Olímpico
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Planejamento Estratégico para o Ciclo 2021-2024.
Esse trabalho foi construído por meio de um

processo participativo, com a aplicação de técnicas

145

e ferramentas de gestão, baseadas nas melhores
práticas do mercado.

Treinadores e Equipes
Multidisciplinares
apoiados pelos PPOs

Para tal, foi criado um Comitê de Assessoramento,

7.607

de Confederações; o vice-presidente da Comissão

Pessoas
capacitadas
pelo IOB

90%

Nível de satisfação
dos colaboradores
em relação à Área
de Viagens

98%

Nível de satisfação
dos Atletas e Oficiais
que participaram
da Missão Europa

coordenado pelo Gerente Executivo Administrativo,
em conjunto com o Escritório de Projetos,

composto por cinco membros do Conselho de

Administração do COB, sendo: dois presidentes

de Atletas do COB (CACOB); o Vice-presidente do
COB; um membro do COI.

A SEGUIR, OS PRINCIPAIS PROJETOS EM 2020:
• Projeto Normativos: tem como objetivo a

• Projeto Reestruturação da Tecnologia do Business
Intelligence-BI (em parceria com a área de

Tecnologia da Informação): tem como objetivo
reestruturar toda a estrutura de BI existente

no COB.

• Projeto Gestão de Riscos Corporativos: tem

como objetivo implantar o processo de Gestão de
Riscos Corporativos no COB, identificar, avaliar,
mensurar, tratar e monitorar incertezas que
representam potenciais riscos.

• Projeto Revisão do Programa GET: tem como

objetivo atualizar o Programa de Gestão, Ética e

Transparência GET-COB. O Escritório de Projetos
atuou fornecendo suporte metodológico,

consolidando as entregas e acompanhando
o projeto.

revisão e a otimização dos normativos (Políticas,
Procedimentos, Manuais, Guias Práticos). Foi

elaborado um modelo de gestão dos normativos
baseado na Norma do Sistema de Qualidade
NBR ISO 9001:2015. As Políticas são regras

gerais definidas pela Alta Administração e estão
alinhadas ao Planejamento Estratégico do COB.
• Projeto Redesenho de Processos: tem como

objetivo mapear os processos operacionais e
sistematizar os mesmos na ferramenta Fluig
(plataforma de integração de processos,

ACESSE AS POLÍTICAS DO COMITÊ
OLÍMPICO DO BRASIL

pessoas e sistemas).
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PROGRAMA
GET
O Programa GET – Gestão, Ética
e Transparência foi criado em
2017 com objetivo de fornecer
consultoria às Confederações
para o aprimoramento dos seus
processos administrativos,
desenvolvendo um Programa de
Desenvolvimento Corporativo
personalizado.
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DE TODAS AS 35 CONFEDERAÇÕES
DE ESPORTES OLÍMPICOS FILIADOS
AO COB, 99% ADERIRAM AO
PROGRAMA.

O Programa cobre 5 áreas de conhecimento:

Com objetivo de dar um tratamento adequado às

O Programa GET é um dos doze critérios de

Suporte e Compliance, e é suportado por um site,

o Programa foi constituído com perguntas em 5

em 2019, correspondeu a 6,5% de todo o recurso

Governança, Estratégia, Transparência, Processos
que contém perguntas a serem respondidas,

uma área para anexar evidência de seu atendimento
e modelos de documentos de boas práticas.

diferentes realidades e portes das Confederações,
diferentes níveis de maturidade e a exigência do
Programa para cada Confederação e nível a ser

distribuição dos recursos da loteria esportiva e,
repassado para as Confederações.

atendido dependerá de sua receita do ano anterior:

NÍVEIS DE MATURIDADE
GOVERNANÇA

ESTRATÉGIA

TRANSPARÊNCIA PROCESSOS SUPORTE COMPLIANCE

109 perguntas

31 perguntas

32 perguntas

• Assembleia Geral
• Comissão de Atletas
• Conselho de
Administração
• Conselho Fiscal
• Diretoria
• Estatuto e Contrato
Social
• Estrutura
Organizacional
• Processo Eleitoral

• Gestão de
projetos
e portfólio
• Planejamento
estratégico

Total:
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• Relatório anual
de gestão
• Transparência

5 áreas do conhecimento

|

111 perguntas

• Contabilidade
• Gestão de compras
• Gestão de contratos
• Orçamento
• Recursos humanos
• Tecnologia
da informação
• Tesouraria

24 temas

|

345 perguntas

62 perguntas

• Integridade
• Ética e prevenção
a atos lesivos
• Políticas e
Normas
• Auditoria
• Gestão de riscos
e controles
internos

1 | INICIAL

2 | CONHECIDO

3 | PADRONIZADO 4 | GERENCIADO 5 | OTIMIZADO

Processo em
conformidade com
a lei. Mínimo
requisitado para
seu funcionamento.

Processo conhecido,
Processos já conhecidos,
mapeado, formalizado
porém executados sem
e com política definida.
padronização. Cada
colaborador realiza de uma
forma diferente.

Processo padronizado
apresentando
medida de eficiência,
com medição
de perfomance.

Processo eficiente
onde se busca
ainda implementar
ações
de melhorias.

DEFINIÇÃO DOS PORTES
ORÇAMENTO PEQUENO (1+2)
até R$ 10.000.000,00
ORÇAMENTO MÉDIO (1+2+3)
R$ 10.000.000,01 a R$ 50.000.000,00
ORÇAMENTO GRANDE (1+2+3+4)
a partir de R$ 50.000.000,01
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AÇÕES DE APOIO ÀS
CONFEDERAÇÕES
Durante os três anos do Programa GET, algumas
iniciativas coletivas de apoio às Confederações
foram desenvolvidas pelo COB:

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O Planejamento Estratégico é a principal ferramenta
norteadora que uma organização deve possuir para

3. OUVIDORIA
Preservando a legalidade, a moralidade e a

O acompanhamento do Programa GET através

RESULTADOS ATINGIDOS

Canal de Denúncias para as Confederações. Esse

oportunidade de melhoria no resultado de alguns

Os resultados atingidos pelo Programa GET

Compliance, Relatório Anual de Gestão, Gestão de

Indicador de Performance (IP), que compara os

coletiva de empresa de prestação de serviços de

serviço foi implantado no ano de 2019 com a adesão
inicial de 17 Confederações.Atualmente, esse

canal pode ser acessado por toda a sociedade, nos

sites dessas entidades esportivas, possibilitando o
envio de sugestões, elogios e denúncias, de forma
simplificada e anônima.

4. A BOA GOVERNANÇA NO ESPORTE

consultoria com especialistas dedicados na criação/

Após o Programa GET e as novas legislações

Confederações.

estruturas na Governança das Confederações,

revisão dos planejamentos estratégicos de 28

2. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Com a entrada em vigor da Portaria 115 e suas

novas exigências de transparência, identificou-se
a oportunidade de melhoria na divulgação

de informações pelas Confederações. Como

incentivarem a criação de novos poderes e

o COB entendeu a importância de realizar um

trabalho complementar de capacitação destes

profissionais para melhor atuarem e contribuírem

documentos e informações necessárias, em 2019

Nestes encontros foram distribuídas cartilhas

uma página web (site) para todas as modalidades

no site do COB.

olímpicas com todos os recursos necessários

(acessibilidade e outros), de forma padronizada

e de fácil manutenção, garantindo a transparência
para a sociedade.
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temas específicos trabalhados no Programa:

Projetos, Gestão de Riscos, Lei Geral de Proteção
de Dados e Comissão de Atletas. Para alavancar

são calculados pelo Índice de Maturidade (IM) e
avanços atingidos ao longo dos anos:

estes resultados, no período entre maio e julho

Índice de Maturidade (IM)

Ética e Transparência, 6 encontros virtuais com

IM =

de 2020, foram realizadas as Webinars de Gestão,
a participação de um especialista, que mediou
a troca de experiências entre os profissionais

perguntas
atendidas

total perguntas

das Confederações e debateu e orientou as

Indicador de Performance (IP)

nas entidades. Cada webinar teve um público

IP =

Confederações sobre como implementar os temas
participante, em média, de até 80 profissionais de
25 Confederações.

índice de maturidade atual
índice de maturidade
referência

Em 2020 foram capacitados 28 Conselhos

algumas possuíam um site com uma estrutura

foi criado pelo COB o Portal da Transparência,

de Indicadores de Performance, evidenciou a

para essas entidades.

de Administração e 28 Comissões de
Atletas.

que não suportava o armazenamento de todos os

TRANSPARÊNCIA:

impessoalidade, O COB promoveu uma contratação

a criação e execução de uma estratégia para alcance
de seus objetivos. O Programa GET ofereceu

5. WEBINAR DE GESTÃO, ÉTICA E

educacionais como material de apoio, dispostos

CARTILHA:
A BOA GOVERNANÇA NO ESPORTE
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PAINEL DE CONTROLE GET - ÍNDICE DE MATURIDADE
GOVERNANÇA

ESTRATÉGIA

TRANSPARÊNCIA

COMPLIENCE

PROCESSOS SUPORTE

IMG 2018

IME 2018

IMT 2018

IMC 2018

IMPS 2018

0,52

0,15

0,36

0,27

0,36

IMG 2019

38%

IME 2019

0,49

0,72

IMG 2020

233%

6%

IME 2020

0,77

0,60

IMT 2019

75%

IMT 2020

56%

0,43

0,62
22%

IMC 2019

18%

IMC 2020

21%

0,52

RESULTADO GERAL DOS INDICADORES DO PROGRAMA GET
IMGET 2018

0,38
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IMGET 2019

54%

0,59

IMPS 2020

4719

49%

0,54

0,52

0,74

IMPS 2019

Total de
evidências
analisadas
(2020)

-5%

Evolução da
Performance das
Confederações no
Programa GET
de 2019 a 2020

GET

GOVERNANÇA

ESTRATÉGIA

TRANSPARÊNCIA

PROCESSOS
E SUPORTE

COMPLIANCE

57%
206%
57%

40%

62%
94%

IMGET 2020

9%

0,64
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RESULTADOS

Principais avanços
do Programa

33 ampliações da representatividade de atletas
nas Assembleias para 1/3

112 regimentos internos definidos (Assembleia
Geral, Comissão de Atletas, Conselho de

Administração, Conselho Fiscal e Diretoria)

10 estatutos adotando política de igualdade,

diversidade e inclusão para mulheres em
seus colegiados

23 políticas de alçadas de aprovação
10 órgãos colegiados fiscalizadores do

processo eletivo
15 principais stakeholders com direito a voto
18 composições plurais de Comissões de Atletas 18 Relatórios Anuais de Gestão
25 espaços destinados à Comissão de Atletas no 34 sites com Acessibilidade
site oficial da entidade
21 divulgações de remuneração de todos os
21 Conselhos de Administração implementados colaboradores
31 Códigos de Ética e Conduta definidos
27 Desvinculações do processo de votação
do Conselho Fiscal e do Presidente (15 em anos
30 Ouvidorias
diferentes)
33 aprovações dos regulamentos de competição 30 Planejamentos Estratégicos definidos
pelos atletas e entidades de prática esportiva
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COMPLIANCE
A área de Compliance,
também conhecida como
Gerência de Conformidade,
é responsável pela
implementação do Programa
de Integridade no COB, em
observância à Lei 12.813/2013
e seu Decreto Regulamentador
8.420/2015 (Lei Anticorrupção),
e do fortalecimento da
Governança Corporativa
da entidade. Dentre as
principais atividades da área,
pode-se destacar:
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1.

Gestão e investigação das denúncias advindas

2.

Disseminação da cultura de prevenção e

do Canal de Ouvidoria;

gerenciamento de riscos, controles internos,
e Governança Corporativa;

3.

A SEGUIR, AS PRINCIPAIS ATIVIDADES
REALIZADAS EM 2020:

Compliance dos normativos internos

1.

Realização do I Treinamento do Programa de Integridade e Código de

Conduta Ética, o qual contou com a adesão em participação e assinatura
dos Termos de Ciência de 208 colaboradores, distribuídos entre sede

e legislação vigente.

administrativa e Centro de Treinamento Time Brasil;
2.

Revisão de 18 Normativos das áreas de negócios do COB, avaliando a

3.

Execução de 22 processos de análises de due diligence. Este processo

clareza, aplicabilidade e riscos envolvidos nos processos;

de análise visa identificar previamente eventuais riscos de integridade
na contratação de serviços ou parcerias;

4.

Conclusão de 53 casos no ano, advindos do Canal de Ouvidoria, dos 95 com

5.

Atendimento de 96% das perguntas do Programa GET nos temas inerentes

status de concluídos (2018-2020);

ao Compliance, como Ética e Prevenção a Atos Lesivos e Integridade.
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OUTROS DADOS RELEVANTES:
1.

Gestão do Canal de Ouvidoria: 63 casos contabilizados no canal,
um aumento de 21% em comparação a 2019.

3.

Casos abertos x casos fechados

TOTAL CASOS POR ANO
120

120

117

100

100

80

20

60

63

52

40

40
20

2

0

total

2018

2019

0

2020

Tipos de relatos

120
100

4.

85

60
40
20
0

18
total

22
total

fechados

abertos

Casos fechados por ano

TOTAL ENCERRADO POR ANO

117

80

46

95

80

60

2.

117

denúncias

sugestão

14
dúvidas

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

95

2
total

2018

40

2019

53

2020
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RECURSOS
HUMANOS
A área de Recursos Humanos

O ano de 2020, por causa da pandemia, foi

atua como agente facilitador

extremamente desafiador e a área trabalhou em

pessoas, disponibilizando

estarem num modelo de trabalho remoto.

do processo de gestão de

às demais áreas do COB os

recursos e os instrumentos

necessários para atrair e reter
os melhores profissionais do

mercado de trabalho. Isso é feito

considerando o desenvolvimento
permanente da mão de obra
qualificada, buscando o

conceito máximo de manter o

profissional certo no lugar certo.
Garante também a aplicação
das leis trabalhistas através

das determinações dos órgãos
públicos, permitindo que a

empresa esteja em conformidade

direção a uma adaptação nos processos, mantendo
o engajamento dos funcionários, apesar de esses
As principais atividades realizadas no ano foram:
• Revisão de políticas e criação de novos

procedimentos, como o procedimento para
contratação de pessoas físicas (RPA);

• Ações para facilitar a comunicação e manter o

engajamento dos funcionários durante o período
de home office, que precisou ser implementado
devido à pandemia. Dentre as ações, vídeos e

fotos durante a Semana Santa e aniversário do
COB, além da criação do auditório virtual, com
palestras estratégicas e motivacionais;

• Folha de pagamento, admissão, demissão e

demais rotinas de administração de pessoal,

de acordo com as leis trabalhistas, e as devidas
atualizações por conta da pandemia;

• Administração dos benefícios (vale-transporte,
planos de saúde e odontológico, tíquetes
alimentação/refeição e auxílio creche);

• Pagamento e controle dos autônomos e atletas;
• Em parceria com a Comunicação Interna, criação
de vídeos motivacionais, e amadurecimento das

ferramentas de comunicação, como o CobOnline
e comunicados gerais;

• Processos de recrutamento e seleção seguindo
as políticas da instituição.

• Apoio nas definições, e controle na entrada e saída
dos funcionários no retorno à sede após o regime
de home office;

• Acompanhamento da saúde dos funcionários

em relação à Covid-19, evitando a circulação do

vírus na empresa e oferecendo apoio psicológico
e médico, em parceria com a área médica da
entidade;

com as exigências legais.
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PLANEJAMENTO E
CONTROLE FINANCEIRO

Por intermédio das Loterias, o COB arrecadou em

Os valores aplicados no COB e seus projetos

2020 um total de R$ 290.162.046,46.

esportivos também sofreram bastante impacto

em 2020 por conta das incertezas proporcionadas

Vale ressaltar que, a partir de 26/06/18, o COB

pela pandemia. Algumas medidas foram tomadas,

deixou de receber os recursos destinados ao

como cortes orçamentários e a renegociação

Desporto Escolar e Universitário, conforme

de contratos com fornecedores, principalmente

determinado na medida provisória nº 841, de 11

aqueles assumidos em virtude dos Jogos Olímpicos,

de junho de 2018. Ainda assim, foram mantidas as

que foram postergados para 2021.

aplicações com recursos do Escolar/Universitário,

A área de Planejamento e Controle
Financeiro tem a responsabilidade
de coordenar, organizar, analisar
e controlar o plano orçamentário
do COB e das Confederações.
Deve, ainda, verificar se o que foi
estabelecido no planejamento
está sendo executado e quais as
medidas necessárias para corrigir
possíveis desvios orçamentários.
Para suporte à tomada de decisão,
a área prepara mensalmente
gráficos e relatórios gerenciais, e,
com o auxílio destes instrumentos,
acompanha e analisa os resultados.
Principais ações em 2020:
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graças a um fundo de reserva do qual o COB lançou

Quanto aos valores aplicados pelas Confederações,

à CBDU. Porém, por conta da pandemia, em 2020 os

de repassar os R$ 120 milhões aprovados para 2020,

mão para manter os Jogos da Juventude e o repasse
• Criação de um novo modelo de relatório anual

de acompanhamento da aplicação de recursos

Jogos Universitários e os Jogos da Juventude foram

Esporte de Alto Rendimento (SNEAR), a fim de

a queda nos valores aplicados.

das Loterias para envio à Secretaria Nacional de

cancelados, o que justifica

ainda que o COB tivesse mantido o compromisso

não foi possível atingir este valor, pois o impacto da
pandemia no calendário esportivo gerou inúmeras
devoluções e/ou projetos não solicitados.

atender à Portaria nº 166, de 06/02/20;

• Criação de uma nova rotina no Sistema Integrado
de Gestão Esportiva e Financeira (SIGEF) para
controle de aditivos orçamentários (extra,
dedução e saldo);

• Criação de um novo item de despesa das Loterias
(Tributos e Dívidas em Geral), a fim de atender à
Lei nº 14.073, de 14/10/20.

Em virtude da pandemia, o plano de contingência

do COB foi revisado e alguns cortes orçamentários
foram necessários, presumindo, à época, uma

possível redução na arrecadação ou, até mesmo,
uma interrupção nos repasses.

No ano de 2020, os valores arrecadados e aplicados
foram diretamente impactados por conta da
pandemia mundial da Covid-19.
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SOLIDARIEDADE
OLÍMPICA
A Solidariedade Olímpica
(SO), por meio dos programas
mundiais, oferecidos pelo COI,
e dos programas continentais,
advindos da Panam Sports,
oferece programas de
desenvolvimento do esporte
olímpico nacional, através
das seguintes linhas
de investimento: gestão do
Comitê Olímpico Nacional
(CON); suporte a atletas;
capacitação de treinadores
e gestores esportivos;
e promoção dos valores
olímpicos.
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A área SO do COB faz, portanto, a interface junto
a essas organizações (COI/ Panam) para garantir

ALGUNS DADOS RELEVANTES:

que as áreas funcionais (AFs) do COB, ligadas a

cada programa, tenham acesso às oportunidades
disponíveis. Além disso, a área trabalha para

maximizar o potencial de captação dos recursos,
no acompanhamento dos projetos executados,
e de forma criteriosa e analítica, no processo

de prestação de contas, interna e externa. As

principais atividades realizadas em 2020 foram:
• Captação de R$ 6.883.211,54;
• Destino às Confederações de

R$3.270.000,00;

•

13 Confederações beneficiadas em 2020,

•

R$228.000,00 da Panam Sports

•

3% do total captado dos Programas Mundiais (COI) e
30 % da Panam dedicados para o suporte de atletas;

• O ano de 2020 foi, do quadriênio, aquele em que o COB mais captou recursos
da Solidariedade Olímpica (COI + Panam): USD1.172 Mi (30% do recurso
total do quadriênio);

• 47% dos recursos captados em 2020 foram destinados às Confederações,
seja de forma direta (ex: manutenção da entidade) ou de forma indireta

(ex: bolsa atleta, pagamento de treinadores, entre outros);

• Oferecimento de 9 cursos a distância para treinadores em 2020, mais do
que o quádruplo disponibilizado em anos anteriores.

de forma direta e indireta;

utilizados para realizações de Testes da

Covid-19, em atletas e colaboradores do COB.
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EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO AOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS:

Investimento anual
SO e PANAM

Distribuição anual
às Confederações

CAPTAÇÃO ANUAL - COI E PANAM

DISTRIBUIÇÃO ANUAL - SUPORTE ÀS CONFEDERAÇÕES

$ 168.000

$ 3.270.000

$ 1.028.000
$ 738.500

$ 870.000
$ 2.310.000
$ 1.800.000
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02

ESPORTE

PLANEJAMENTO E
DESEMPENHO ESPORTIVO
A área de Planejamento e
Desempenho Esportivo (PDE) tem
como principal missão estabelecer
estratégias para potencializar
as chances de bons resultados
esportivos. Também estabelece os
critérios esportivos de distribuição
dos recursos ordinários da Lei
das Loterias – válidos para o ciclo
olímpico – para as Confederações
Brasileiras, com quem tem
relacionamento estreito.

58

PRINCIPAIS ATIVIDADES
1.

Realizar reuniões de planejamento orçamentário com as Confederações

para aprovação do plano anual de trabalho. Analisar, aprovar e acompanhar

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020
1.

os projetos executados pelas Confederações ao longo do ano;
2.

Emitir parecer técnico para cada projeto realizado pelas Confederações;

3.

Gerenciar reuniões e decisões do Colegiado Esportivo do COB,

4.

apresentando os projetos necessários nas reuniões do Conselho Diretor;
Realizar processos de identificação e avaliação de atletas e modalidades

que apresentem potencial de desenvolvimento e aprimoramento. A partir

de cada modalidade. Em relação a 2019, houve um decréscimo de 37%
na quantidade de projetos solicitados pelas Confederações;
2.

Suporte às Confederações Brasileiras no dia a dia, em todas

3.

Execução direta de 13 programas esportivos para Confederações

Esportivo e Conselho Diretor, das Confederações que se encontram
impedidas de receber recursos;

6.

Definir, desenvolver, cadastrar, executar e prestar contas dos projetos
do Programa de Preparação Olímpica (PPOs), executado diretamente
pelo COB;

7.

Treinamento Time Brasil (CTTB), e acompanhando seus desempenhos
e de seus principais adversários, no Brasil e no exterior.
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Brasileiras impedidas de receber recursos, após aprovação do Colegiado
transporte terrestre, emitidos pela área apenas para estes projetos);

4.

Análise e parecer técnico de todos os projetos executados pelas

5.

Estabelecimento de estratégias e acompanhamento dos principais

6.

Apoio direto ao treinamento e ao desenvolvimento de atletas de alto

Mapear as necessidades dos atletas-foco do COB e das Confederações,
direcionando ações para Laboratório Olímpico (LO) e Centro de

as questões esportivas;

Esportivo e Conselho Diretor (914 passagens, hospedagens e aluguel de

avaliar ações que visem alcançar os melhores resultados esportivos;
Executar projetos esportivos, desde que aprovados pelo Colegiado

projetos executados pelas Confederações Brasileiras com recurso

descentralizado das Loterias, em alinhamento com o plano esportivo

desta identificação, planejar, organizar, custear, coordenar, executar e
5.

Análise e aprovação de 1.731 (mil setecentos e trinta e um)

7.

Confederações;

atletas brasileiros e seus adversários;

rendimento através de 24 Programas de Preparação Olímpica,
beneficiando atletas de 25 Confederações Olímpicas;

Reuniões de avaliação do ano de 2020 e planejamento do ano seguinte
com as 34 Confederações Brasileiras que recebem recurso
das Loterias.
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DADOS RELEVANTES
• Executados 24 Programas de Preparação em 2020, beneficiando,
ao todo, 35 disciplinas olímpicas.

Abaixo, o gráfico com número de PPOs e Projetos de Apoio executados ano a ano, de 2017 a 2020,

incluindo a previsão para 2021:

• Execução direta de 13 projetos esportivos para 10

Confederações que estiveram impedidas de receber recursos das

Loterias em 2020, em algum momento, objetivando manter as atividades
esportivas das modalidades sem prejuízo aos atletas (projetos de Apoio).
Para 3 destas Confederações foram executados 100% dos projetos

esportivos (Basquetebol, Desportos Aquáticos e Vela).

• As metas estabelecidas para 2020 estavam relacionadas aos resultados nos
Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Com a postergação dos Jogos para 2021,
em decorrência da pandemia da Covid-19, as metas foram canceladas.

PROJETOS DE APOIO E PPOs | EXECUÇÃO COB
30
25

29

20

10

19

17

15

5
0

24

23

15

13
9

6

5
2017

2018

PPD

2019

2020

Apoio

2021*

*2021 – Cadastrados em janeiro de 2021

62

63

EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO AOS ÚLTIMOS

TRÊS ANOS

Ano bastante atípico em função da pandemia, que adiou ou cancelou a maioria

SIGEF | EXECUÇÃO CONFEDERAÇÕES

dos eventos previstos para 2020, incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio,
adiados para 2021.
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Importante notar as atualizações na política de descentralização de recursos, seguindo a orientação dos

meta

236

atendidos

168

órgãos de controle, de diminuir o número de projetos no SIGEF. Para 2021, haverá uma provável nova

diminuição, pois os projetos do tipo “Centro de Treinamento” e “Equipe Permanente” serão aglutinados
em uma só categoria, chamada de “Preparação Técnica”. O ano de 2020 foi atípico, pois muitos projetos
deixaram de ser executados por conta da pandemia.

Número de treinadores e membros
de equipes multidisciplinares atendidos
pelos Programas de Preparação Olímpica
meta

143

atendidos

143
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CENTRO DE TREINAMENTO
TIME BRASIL
O Centro de Treinamento Time
Brasil (CTTB) é composto por duas
instalações esportivas: Parque
Aquático Maria Lenk e Arena de
Ginástica Artística. Nos locais,
são realizadas atividades de
treinamento, onde são oferecidos
serviços de preparação física
e de fisioterapia/massoterapia
para atletas de diversas
modalidades olímpicas.
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O parque aquático conta com duas piscinas olímpicas e uma piscina de saltos

Um número limitado de atendimentos a atletas e treinadores foi realizado,

combate). Já a Arena contempla um espaço de, aproximadamente, 1.600m .

sobre a retomada das atividades esportivas, elaboração do protocolo de

ornamentais, e salas de esportes (sala de força e condicionamento e sala de

2

levando-se em consideração alguns aspectos, como: cenário ainda incerto
retomada das atividades; observação do panorama internacional diante

da pandemia e das medidas que estavam sendo tomadas, e quais poderiam
se adequar à nossa realidade; cancelamento de diversas competições

A ÁREA RESPONSÁVEL PELAS INSTALAÇÕES
DESEMPENHA AS SEGUINTES FUNÇÕES:

internacionais; planejamento da Missão Europa; manutenção dos treinamentos
prioritariamente com os atletas-foco Time Brasil. Também foram observados
os protocolos de outros locais de treinamento, que retornaram às atividades.

• Viabiliza a avaliação, a orientação da prescrição e o controle do treinamento;
• Estimula o desenvolvimento e o aprimoramento de equipamentos,

implementos, softwares, produtos e serviços aplicados ao esporte olímpico;

• Disponibiliza a estrutura necessária para garantir as atividades diárias dos

2018

atendimento de 878 atletas,
de 34 modalidades olímpicas

2019

atendimento de 1.033 atletas,
de 32 modalidades olímpicas

2020

atendimento de 652 atletas,
de 18 modalidades olímpicas*

atletas nas dependências do CTTB.

EM 2020, AS PRINCIPAIS ATIVIDADES
REALIZADAS FORAM:
• Atendimento a atletas de forma presencial no CTTB – Parque Aquático

Maria Lenk e Arena de Ginástica Artística para as modalidades olímpicas
e pan-americanas;;

• Atendimento remoto a atletas em videoconferências, por meio dos aplicativos
Zoom, Teams e Whatsapp;

• Atendimento externo a atletas e equipes esportivas.

ASSISTA AO VÍDEO DA
REABERTURA DO CTTB
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*números foram reduzidos em razão da pandemia.
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LABORATÓRIO
OLÍMPICO
O Laboratório Olímpico
funciona dentro do
Centro de Treinamento
Time Brasil e tem como
principais atividades:

• Viabilizar a avaliação, e orientar a prescrição e

o controle do treinamento de atletas olímpicos;

• Propor métodos, padrões, procedimentos,
protocolos e condutas de avaliação e de

treinamento mais efetivas e eficientes, com base
na pesquisa científica;

• Estimular o desenvolvimento e o aprimoramento
de equipamentos, implementos, softwares,
produtos e serviços aplicados ao esporte;

• Fomentar a troca de informações e a cooperação
técnica e científica entre os profissionais
envolvidos com a Ciência do Esporte.
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Devido à pandemia da Covid-19, o Laboratório Olímpico (LO) se dedicou a trabalhar (em regime de home
office) os dados já coletados até aquele momento para a elaboração de artigos científicos e na produção
de conhecimento por meio da prática esportiva. Com isso, foi criado o Programa para Elaboração

1. AVALIAÇÕES –
LABORATÓRIO OLÍMPICO

de Informativo Técnico-científico, que tem por objetivo auxiliar os treinadores a relatarem de forma

informativa-científica vivências práticas do dia a dia da preparação dos atletas. No ano de 2020, duas

modalidades foram contempladas: Canoagem Velocidade e Atletismo. Ainda por causa da pandemia,

os números do LO tiveram de ser ajustados em 2020, já que houve um grande período em home office,
sem possibilidades de avaliações dos atletas. As principais ações realizadas em 2020 foram:

Número de
Confederações
atendidas

20

Número
de atletas

197

Número de
avaliações total:

1.387

2. PARTICIPAÇÃO DO LO
NA MISSÃO EUROPA,
COM ATENDIMENTOS
AOS ATLETAS DE ATLETISMO,
TRIATLO E NATAÇÃO;

3. PUBLICAÇÃO DE ARTIGO
CIENTÍFICO EM REVISTA DE
ALTO IMPACTO:
Título do Artigo: The estimation of the
resting metabolic rate is affected by

the method of gas. Exchange data selection
in high-level athletes.

Revista: European Society for Clinical Nutrition
and Metabolism

sendo
Avaliações no LO: 942
Avaliações em campo: 184
Avaliações exclusivas para pesquisa: 8
• Avaliações durante período na
Missão Europa: 253
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JOGOS E
OPERAÇÕES INTERNACIONAIS
O departamento de Jogos
e Operações Internacionais
se dedica ao planejamento
estratégico e à operação de
todas as missões do Time Brasil,
o que inclui:

• Identificar instalações esportivas, acomodações,

depósitos e áreas operacionais em cada país-sede
dos eventos dos quais o Brasil participa, a fim de
estabelecer soluções para os serviços de apoio
nas missões;

• Liderar e engajar todas as áreas envolvidas nas
missões, assim como conduzir o processo de

comunicação com as Confederações e atletas,

no que diz respeito a cada evento;

• Executar credenciamento, transporte aéreo e
terrestre, serviços de aeroporto, contratação
de hospedagem, instalações esportivas,

alimentação, hidratação e infraestrutura, além
de cuidar de toda a logística de materiais e
equipamentos esportivos.
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O trabalho dedicado às missões é contínuo, já que
o planejamento de diferentes missões acontece
concomitantemente. Além do planejamento

para os Jogos Olímpicos de Tóquio, progressos
importantes foram feitos em 2020 para os
seguintes eventos:

LAUSANNE
2020
O pontapé inicial foi dado com o embarque da delegação brasileira aos Jogos Olímpicos de Inverno da

Juventude em Lausanne, na Suíça. Contando com o número recorde de atletas (12) e de modalidades com

representantes brasileiros (6), o país teve desempenhos importantes no snowboard cross, no esqui crosscountry e no curling, além da estreia, nesse evento, do biatlo.

JOGOS
PAN-AMERICANOS
JUNIORS CALI
2021
JOGOS
OLÍMPICOS
DE INVERNO
BEIJING
2022
JOGOS
OLÍMPICOS
PARIS
2024
A seguir, as principais atividades realizadas pela
área em 2020:

A estrutura oferecida aos atletas foi a melhor e maior dentre as edições de Jogos Olímpicos de Inverno
da Juventude, contanto, ao todo, com 18 profissionais, envolvidos na Missão. O projeto contemplou o

deslocamento da delegação; a distribuição dos uniformes de viagem, de vila, de pódio e de competição;

o credenciamento e a inscrição esportiva; a alimentação; a acomodação; o transporte terrestre; os serviços
médicos; o programa “Esporte Seguro”; a comunicação e o registro
de todas estas atividades em vídeo e fotos.

Participar do evento representou uma oportunidade para a promoção social e a interação dos jovens atletas
brasileiros com outros povos e culturas, além de proporcionar experiência prática, já que eles puderam
conhecer as expectativas e responsabilidades de representar a delegação brasileira em competições

internacionais. O evento surgiu também como uma possibilidade de elevar o nível de performance esportiva
dos jovens atletas brasileiros e desenvolvê-los para competições futuras.

TÓQUIO
2020

MISSÃO EUROPA
E PREPARAÇÃO PARA TÓQUIO

Com o anúncio do adiamento dos Jogos Olímpicos

O avanço da pandemia no Brasil e a impossibilidade

se voltou imediatamente para o levantamento

de uma nova missão. A Missão Europa teve

de Tóquio para 23 de julho de 2021, o foco das ações
dos impactos, reajustes orçamentários e

negociações com fornecedores para extensão

de prazos de reservas e contratos. Também foi

possível confirmar todas as bases que sediarão a

aclimatação do Time Brasil, aumentando, assim, a
confiança de todos para uma operação segura.

de os atletas treinarem no país levaram à criação
como principal objetivo proporcionar o retorno
ao treinamento a atletas e equipes brasileiras

classificados, ou com potencial de classificação
para os Jogos Olímpicos de Tóquio, enviando o
maior número possível de atletas a Centros de
Treinamento abertos, possíveis de garantir a

qualidade de treino, assim como protocolos rígidos
de higiene e segurança em relação à Covid-19.

No período de 6 meses, foram enviados 238 atletas,

A Missão Europa se mostrou essencial para a

preparação dos atletas do Time Brasil e contou com
um índice de 98% de aprovação dos participantes
das ações. Destaque especial na importância da

operação para o resgate da confiança, da motivação

e das melhores condições técnicas, físicas e mentais
dos nossos atletas.

Além de apoiar os atletas do Time Brasil, a Missão
Europa também permitiu a preparação da equipe
médica, técnica e operacional para situações

decorrentes da Covid-19. As experiências adquiridas
nas ações da missão, em meio a cuidados rigorosos,
decisões e orientações médicas constantes,

estabelecimento e ajustes de protocolos serão

fundamentais para as equipes aplicarem no período
dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

de 24 modalidades, para 5 países europeus, a

fim de que pudessem retornar com intensidade
e segurança às suas respectivas preparações

olímpicas. Portugal concentrou a grande maioria

desse grupo, uma vez que foi possível, em parceria
com o Comitê Olímpico Português e o Serviço de

Estrangeiros e Fronteiras (SEF), garantir a entrada
de brasileiros ao país.

Máscaras
de proteção
adquiridas

38.685
Testes PCR
SAIBA MAIS SOBRE
A MISSÃO EUROPA

78

609

Litros
de álcool
70%

Litros
em álcool
em gel

270

90
Sorologias

354
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DESENVOLVIMENTO
ESPORTIVO
A área dá suporte às
Confederações na elaboração
de estratégias para impulsionar
o desenvolvimento das
modalidades olímpicas por
meio de investimentos em
atletas jovens e profissionais
envolvidos na carreira
esportiva. O que potencializa
a transição para as equipes
adultas. A atuação ocorre
nas fases de oportunização,
desenvolvimento e
aperfeiçoamento do atleta.

Devido à pandemia da Covid-19, diversos projetos
foram cancelados ao longo do ano. Apesar da

redução da quantidade dos projetos previstos,
as modalidades tiveram a oportunidade de

implementar outros projetos, que antes não eram

priorizados, de forma online, como capacitações de
treinadores e outros profissionais, e elaboração
de documentos norteadores da formação de
atletas jovens.

AS PRINCIPAIS ATIVIDADES
REALIZADAS EM 2020
Diagnóstico de Gestão do
Desenvolvimento Esportivo:
dando continuidade ao processo de aprofundamento do conhecimento
do Comitê Olímpico do Brasil acerca do cenário atual de gestão do

desenvolvimento esportivo nas Confederações Brasileiras, foi realizada

a atualização do Diagnóstico de Gestão do Desenvolvimento Esportivo,
iniciado em 2019, envolvendo 46 modalidades olímpicas, com reuniões

totalmente online. Neste estudo, foram analisados 24 aspectos de gestão
esportiva, utilizando conceitos do estudo SPLISS (Sport Policy Leading
International Sport Success) e 11 fatores relacionados ao desempenho

esportivo internacional nas categorias de base. O diagnóstico também foi
importante para a melhor compreensão do impacto da área no suporte às
Confederações em ações que visam, a médio e longo prazo,
ao desenvolvimento das modalidades esportivas olímpicas.

Programa de Desenvolvimento Esportivo:
suporte às Confederações olímpicas no desenvolvimento das modalidades
e dos diferentes aspectos que interferem na formação de jovens atletas,
tais como: quantidade e qualidade de treinamentos; competições

internacionais e equipamentos esportivos compatíveis com o nível de

desenvolvimento da modalidade; profissionais capacitados de equipes

multidisciplinares dedicados às categorias de base; avaliações e análises
em diferentes áreas de conhecimento; e elaboração de metodologias e

documentos norteadores para a formação do atleta. Foram realizados, em
parceria com as Confederaçãoes, 74 ações referentes a 33 modalidades

(ou 27 Confederações). Estas ações atenderam, aproximadamente, 1.557
pessoas entre atletas, treinadores e equipes multidisciplinares.
80

81

03

RELAÇÃO COM
A SOCIEDADE

INSTITUTO
OLÍMPICO BRASILEIRO
Em 2020, o Instituto Olímpico
Brasileiro (IOB), departamento
de educação do COB, cumpriu
plenamente sua missão ao
promover capacitação de alta
qualidade para profissionais
ligados à gestão das principais
organizações esportivas do país
e ao treinamento esportivo de
atletas de alto rendimento.

O ano de 2020 foi sem precedentes não só na

saúde pública mundial, mas também na educação.
Nesse contexto, o IOB passou por um grande

processo de adaptação, com a reformulação da sua
programação, metodologias, conteúdos, aquisição
de novas plataformas, além de treinamentos e
alinhamentos com alunos e professores para
a nova realidade.

Mesmo em um ano atípico, com o esforço da

alteração de todo o sistema de ensino para o

on-line, o ano de 2020 foi relevante, atuando na

preparação de mais de 7.600 profissionais, entre

gestores das organizações esportivas e treinadores
de diferentes níveis, desde a iniciação esportiva
até a alta performance. Além de trabalhar com
a orientação de atletas na gestão de suas
carreiras esportivas.

Uma das principais ações realizadas no ano
foi o lançamento do Curso de Prevenção e

Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte,

marcando a posição do COB como um importante
agente de promoção de esporte seguro, no qual
há respeito e igualdade.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020

• Curso Básico de Gestão para Treinadores (CBGT) | 1ª e 2ª Edição 2020
- Duração: 70h cada edição

Em 2020, o IOB formou e capacitou mais de 7.600 profissionais, oriundos das
principais organizações esportivas do país. A seguir, detalhes dos projetos
desenvolvidos no ano, organizados em quatro programas:
1.

Academia Brasileira de Treinadores;

2.

Programa de Gestores;

3.

Programa de Carreira do Atleta;

4.

Projetos Especiais.

Academia Brasileira de Treinadores (ABT)
ABT: Programa de formação e certificação de profissionais de educação

- Modalidades atendidas: Todas
- Nível: Básico

- Número de treinadores capacitados: 189
- Modalidade: A distância

• Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos (CIEVO)
12 Edições 2020

- Duração: 70h cada modalidade/cada edição.

- Modalidades atendidas: Atletismo, Ginástica Artística, Judô e Natação
- Nível: Básico

- Número de treinadores capacitados: 3.289
- Modalidade: A distância

física, para atuarem na preparação de atletas de alto rendimento. Seu

Programa de Gestores Esportivos

dessa forma, contribuir de forma relevante para a conquista de resultados

O objetivo do Programa de Gestores é promover e expandir habilidades

objetivo é complementar, com excelência, a formação de treinadores, e,
positivos no esporte olímpico.

• Curso de Esporte de Alto Rendimento (CEAR)
Desenvolvimento (2020)

- Duração: 380h > Curso em andamento.

- Modalidades atendidas: Badminton, Boxe e Natação
- Nível: Avançado

- Número de treinadores capacitados: 107
- Modalidade: A distância

e conhecimentos necessários a um gerenciamento mais efetivo das

organizações esportivas do país. Com abrangência nacional, seus cursos

são destinados aos profissionais de nível operacional e/ou executivo, das
diversas instituições esportivas do país.

• Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE)

10ª Edição 2019-2021 Planejamento Estratégico

- Duração: 360h > Curso em andamento.
- Nível: Avançado

- Número de gestores capacitados: 39

- Modalidade: Presencial (Sede do Comitê Olímpico do Brasil) e a distância
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• Curso de Capacitação em Planejamento Estratégico | Edição 2020-2021

Projetos Especiais

- Duração: 35h > Curso em andamento.

O IOB desenvolve Projetos Especiais em duas vertentes: suporte aos objetivos

- Nível: Avançado

- Número de gestores capacitados: 23

- Modalidade: Presencial (Sede do Comitê Olímpico do Brasil) e a distância
Curso Fundamentos da Administração Esportiva (FAE) | 1ª e 2ª Edição 2020
- Duração: 70h cada edição
- Nível: Básico

- Número de gestores capacitados: 132
- Modalidade: A distância

• Curso de Capacitação de Chefes de Equipe (CCCE) | Edição 2019-2021
- Duração: 190h > Curso em andamento.
- Nível: Intermediário

- Número de gestores capacitados: 56

- Modalidade: Presencial (Sede do Comitê Olímpico do Brasil)

Programa de Carreira do Atleta
O Programa de Carreira do Atleta (PCA) visa prover condições e ferramentas

para que atletas possam se planejar e se preparar da maneira mais adequada,
desde a iniciação da carreira esportiva de alto rendimento até a fase de

estratégicos do COB junto às Confederações; e desenvolvimento de produtos
personalizados aos diferentes departamentos do COB, oferecendo soluções

para os desafios encontrados no que tange à educação ou ao desenvolvimento
de tecnologia.

• Treinamento A Boa Governança no Esporte 2020
- Duração: 1 evento (8 horas)
- Nível: Básico

- Número de capacitados: 58

Modalidade: Presencial (Sede do Comitê Olímpico do Brasil)
Curso de Introdução ao Sistema Olímpico (CISO) | 1ª e 2ª Edição 2020
- Duração: 70h cada edição
- Nível: Básico

- Número de capacitados: 43
- Modalidade: A distância

• Curso de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte (PEAAE)
12 Edições

- Duração: 30h cada edição

transição da carreira de atleta profissional para o mercado de trabalho.

- Nível: Básico

• Programa de Carreira do Atleta (PCA) | Alto Rendimento (2020)

- Modalidade: A distância

- Número de capacitados: 3.694

- Duração: De acordo com a escolha do curso
- Número de atletas capacitados: 43

- Modalidade: Presencial (Universidade Estácio - bolsa de estudo)
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DADOS RELEVANTES

O CURSO EM NÚMEROS:
• Mais de 7 mil inscritos;

Em 2020, o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) lançou o Curso de Prevenção
e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte, a saber:

• Cerca de 2 mil organizações esportivas e educacionais participantes;
•

96%* dos participantes se disseram muito ou extremamente satisfeitos

•

95%* dos participantes confirmaram a aplicabilidade prática do conteúdo do curso;

sujeito a aspectos negativos. Por isso, a implementação de princípios gerais

•

99%* dos participantes indicaram o curso para outros colegas de profissão.

ações voltadas à prevenção da violência, que ajudem a promover um ambiente

*dados coletados em pesquisa anônima de opinião.

O esporte é reconhecido por sua importante contribuição à saúde e ao

bem-estar dos participantes. Mas, na sociedade em que vivemos, da mesma
forma que há pontos positivos, há negativos, como a violência nas suas

diferentes formas. Como o esporte faz parte da sociedade, também está

de segurança no esporte deve ser uma meta de todos os envolvidos, com

seguro, acolhedor e respeitador. Dessa forma, foi criado o Curso de Prevenção

com a realização do curso;

e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte, com o objetivo de difundir
amplamente o tema do assédio e do abuso no esporte, contribuindo para a

cultura de prevenção, enfrentamento e adoção de boas práticas, conforme
legislação.

O curso contou com dois grandes parceiros: o Comitê Olímpico Internacional
e a ONU Mulheres. A demanda pelo curso foi muito grande, com mais de 7

mil inscritos, entre atletas, treinadoras e treinadores, gestoras e gestores,
profissionais das ciências do esporte e agentes envolvidos com o esporte.

Um fato relevante foi o compromisso assumido pelo COB de tornar a realização
do curso obrigatória para todos os que se relacionam com a instituição, desde

colaboradores, membros dos poderes, fornecedores, voluntários e integrantes
das Missões do Time Brasil.

EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO AOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS:
1. Evolução do número de profissionais capacitados pelo IOB,
nos 3 últimos anos
Nº DE ALUNOS CAPACITADOS
8,000

7,607

7,000

6,000

5,000

4,000
3,000

3,035

2,000
ASSISTA AO
VÍDEO DO CURSO
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1,000
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2018

2019

2020
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2. Evolução do número de ações de capacitação (cursos, congressos,
treinamentos) realizados pelo IOB, nos 3 últimos anos
Nº AÇÕES REALIZADAS
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16

17

14

12
8

14
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30%
20%
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40%
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34%

10%

4

0%

2
0
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18
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4. Evolução da participação de mulheres nas oportunidades de capacitação do IOB

2018

2019

2020

2018

Mulheres

2019

2020

Homens

3. Evolução do percentual de satisfação dos alunos com as ações
de capacitação do IOB
NÍVEL DE SATISFAÇÃO

OUTROS DESTAQUES DE 2020

95%
94%

94%

94%
93%

o IOB trabalhou com um número inédito de profissionais beneficiados

93%

com bolsas de estudo. Houve um crescimento de 250% de alunos em relação

92%
92%
91%
91%

O ano trouxe muitos desafios devido à pandemia da Covid-19. Mesmo assim,

a 2019 (de cerca de 3.000 para mais de 7.600).

92%
91%

90%
90%
2018

92

2019

2020
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CULTURA E
VALORES OLÍMPICOS
BIBLIOTECA
A Biblioteca do COB tem como principal missão a organização e a

preservação do acervo, tornando acessíveis documentos sobre a história
e a evolução dos esportes olímpicos, em essencial sobre a participação
do Brasil no Movimento Olímpico. Dando continuidade à rotina de

trabalho iniciada no ano anterior, foram higienizados mais de 7 mil itens
do acervo. Para viabilizar o trabalho remoto, foi contratado um sistema
de gestão de acervos online. O acervo total da biblioteca é de 21.465

itens, incluindo livros, teses, periódicos, artigos de periódicos e folhetos.
Outros dados relevantes:

• Recebimento, via protocolo, da doação de 279 documentos;
• Restauração de 27 livros.
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MEMÓRIA OLÍMPICA

PROMOÇÃO DE VALORES OLÍMPICOS

A área é responsável pela aquisição, controle e guarda de peças do

A área é responsável pelas ações do COB de promoção de valores

organização e gestão de exposições e atividades culturais. O objetivo

Educação Olímpica Transforma.

acervo de memória do Comitê Olímpico do Brasil. Responde, ainda, pela
é preservar e divulgar o Movimento Olímpico. A seguir as principais

olímpicos, atuando em escolas, por meio do programa de

atividades realizadas pela área em 2020, divididas em duas naturezas:

Em 2020, por causa da pandemia da Covid-19, as ações presenciais e o

Atendimento:

ser realizados. As ações a distância foram ampliadas, assim como o público

• Doação de uma Tocha Olímpica Rio 2016 para compor a exposição

“O Desporto no Exército – Centenário das Primeiras Medalhas Olímpicas do
Brasil” e integrar permanentemente o acervo do Museu do Desporto
do Exército.

• Realização de exposição virtual “Centenário Olímpico” no eMuseu do

Esporte com curadoria e acervo da área de Cultura e Valores Olímpicos.

planejamento de expansão do programa para outras cidades não puderam

atingido, com profissionais indicados pelas confederações contemplados no
curso Valores Olímpicos para a Vida (VOV), além de professores de todas as
disciplinas. Os destaques da área no ano:

• Formação a distância: curso Valores Olímpicos para a Vida: 11 turmas,
com 766 alunos ao longo do ano;

• Doação de 5.000 máscaras por parte do Comitê Olímpico da China
e 500 oriundas da Tailândia, essa uma doação pessoal de um membro

do COI. As máscaras foram entregues às Escolas Municipais Olímpicas

Acervo:
• Continuidade do trabalho de rotina de higienização do acervo e das salas
de guarda, reorganização e setorização das peças do acervo.

Cariocas (EMOCs), parceiras do Transforma;

• Doação de 1.396 cestas básicas para as famílias da comunidade
escolar das EMOCs;

•

Webinar Valores que Transformam: construindo um ambiente

de aprendizagem integral. O evento foi realizado nas plataformas digitais
do COB para professores e demais profissionais de educação, contando

ASSISTA
AO WEBINAR

com 758 espectadores;
•

Sustentabilidade Ambiental: o COB passou a integrar o

movimento Sport for Climate Action da ONU Ações Climáticas, a convite

do Comitê Olímpico Internacional. Assim, uma consultoria foi contratada,
com o propósito de aperfeiçoamento das ações e estruturação do Plano

de Sustentabilidade da instituição, a ser posto em prática a partir de 2021.
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EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO
AOS ÚLTIMOS

TRÊS ANOS

2017

300 Alunos
atingidos

PUBLICAÇÕES
A área atua na concepção e no desenvolvimento das publicações institucionais
do COB, conduzindo a produção editorial, selecionando e/ou validando

2018

2019

231 Professores
atingidos
1.185 Alunos
atingidos
722 Professores
atingidos
3.280 Alunos
atingidos

fornecedores especializados e prezando pela unidade e pela padronização dos
documentos, atendendo a distintos departamentos. A área também produz
textos próprios, assim como colabora com serviços de redação e revisão de

conteúdos oriundos de outros setores da instituição. A seguir, as publicações
produzidas em 2020:

• Cartilha Política Anticorrupção
• Cartilha Protegendo o Esporte contra o Assédio e o Abuso
• CBGT – Revisão de Texto
• Coleção Cadernos Esportivos: Natação
• Exposição Centenário Olímpico E-museu – Redação de textos

2020

766 Professores
atingidos

• Livro de Colorir Ginga Jogos Olímpicos de Verão – Redação de textos
• Guia para a Prática de Esportes Olímpicos no Cenário da Covid-19:
• Estudos e Considerações/Manual de Protocolo Time Brasil
• Material Didático Academia Brasileira de Treinadores –
CEAR – Badminton/Boxe/Natação

• Relatório Anual 2019 Comitê Olímpico do Brasil – Português/Inglês/Espanhol
• Coleção Cadernos Esportivos: Atletismo/Ginástica Artística/Judô
(em produção)

• Relatórios Jogos e Operações Internacionais (em produção)
• Revista Esporte e Ciência (em produção)
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ESPORTE SEGURO
O Programa Esporte Seguro estabelece ações de orientação a fim de
proporcionar segurança física e emocional para todos os integrantes do
Time Brasil. Interage com as áreas especialistas da instituição com os
objetivos de auxiliar e dar suporte aos oficiais e atletas para praticarem
e vivenciarem um ambiente adequado, seguro e confortável para todos.
Entre os assuntos contemplados no programa estão Prevenção e
Enfrentamento ao Abuso e Assédio, Educação e Prevenção ao Doping, e
Prevenção e enfrentamento ao racismo.

A Missão Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude

Também esteve à disposição dos atletas um Canal

Esporte Seguro. Antes dos Jogos, um encontro

pelo Departamento Jurídico do COB.

Lausanne 2020 contou com ações do Programa
virtual foi promovido, já que muitos atletas

de Denúncia virtual e por telefone local, conduzido

residem fora do Brasil, no qual a Área de Educação

Ademais, ao longo do ano, áreas especialistas do

Brasileiro, responsável pelo Curso de Proteção

Doping, realizaram uma série de iniciativas para

e Prevenção ao Doping e o Instituto Olímpico

ao Assédio e Abuso, transmitiram informações

relevantes sobre os temas. Já durante os Jogos,
o contato direto do staff COB com as equipes

Programa, como IOB e Educação e Prevenção ao

públicos diversos, descritas em seus respectivos
capítulos neste Relatório.

oportunizou o reforço dessas informações

e a resolução de dúvidas por parte dos atletas.
A realização de um quiz contribuiu para o
engajamento dos atletas para o tema.

CONHEÇA UM POUCO DO
CONCEITO DO PROGRAMA
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EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO
AO DOPING
A área tem como objetivo
principal disseminar,
no universo olímpico, a cultura
antidoping como atividade
primária da prevenção ao
doping no esporte, por meio
de ações educacionais,
e da produção e distribuição
de conteúdo para atletas e
todas as pessoas envolvidas
no seu desenvolvimento. As
principais atividades realizadas
em 2020 foram:
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• Desenvolvimento de conteúdo audiovisual;
• Tradução de documentos oficiais da WADA; e

• Seminários virtuais, distribuídos por meio das
redes sociais do COB/Time Brasil e na página
Antidoping do site do COB e de parceiros
institucionais.

CONHEÇA MAIS SOBRE O
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E
PREVENÇÃO AO DOPING DO COB

ALGUNS NÚMEROS RELEVANTES:

42

filmes 2D/3D

82

minutos
de vídeos

Em 2020, por indicação do COB, o Prof. Dr.

Leonardo Mataruna foi aceito como membro do

Comitê de Educação da WADA e membro do Grupo
de Aconselhamento em Pesquisas da Área de
Ciências Sociais da WADA. Pela primeira vez,

as cadeiras são ocupadas por um representante da
América Latina. A indicação do COB reestabelece
a representatividade do Brasil na Agência
Mundial Antidoping.

48.606
usuários
impactados

8.773

participantes/
visualizações
em webinars,
seminários
e palestras.

103

COMUNICAÇÃO
O ano de 2020 foi desafiador para a Comunicação
do COB. Com o adiamento dos Jogos, e também
dos eventos presenciais já planejados pela
entidade, foi necessária uma rápida adaptação
para seguir atuando de forma proativa, a fim de
fortalecer ainda mais a imagem do COB como
protagonista
do Movimento Olímpico no país, de acordo com
o Mapa Estratégico da entidade.
Em parceria com as Confederações, atletas
e entidades esportivas, o COB se firmou como líder
no combate ao Coronavírus e no cuidado físico e
mental dos atletas brasileiros. As ações digitais,
a atuação na Missão Europa, o relacionamento com
os veículos de imprensa e o suporte aos atletas ao
longo do ano contribuíram para que o COB saísse
fortalecido após um ano único e cheio de desafios.
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Após a atuação nos Jogos Olímpicos de Inverno

da Juventude, em Lausanne, na Suíça, e o eventual

RELAÇÕES COM A IMPRENSA

MÍDIAS SOCIAIS

IMAGENS

lockdown causado pela pandemia, o COB migrou

muitas de suas ações de Comunicação para o meio
digital, como, por exemplo o Dia Olímpico, que foi

realizado pela primeira vez de forma 100% online,
em campanha realizada em conjunto com o COI.

Atuando como protagonista no meio esportivo no

combate ao Coronavírus, o COB produziu diversos

conteúdos para auxiliar os atletas e a população no
combate e prevenção do vírus.

Além de divulgar ao longo de todo o ano as

conquistas e marcos históricos dos 100 anos de

história olímpica do Brasil, um dos destaques foi

a Missão Europa, na qual a comunicação teve um
papel decisivo na divulgação da operação. Num

momento sem competições, onde os veículos de
mídia tinham uma forte demanda por conteúdos
exclusivos, a ida dos atletas brasileiros para

Portugal e o material produzido e distribuído pela
Comunicação contribuíram para colocar o COB

em lugar de destaque nesse cenário de incertezas,
ao mesmo tempo permitindo que os atletas se
sentissem atletas novamente, promovendo

um sentimento positivo, que se mostrou muito
presente nas redes sociais.

No final do ano foi lançado também o Canal

Com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio,

Após um início de ano com crescimento nas

A demanda por vídeos seguiu alta e a área

do COB teve que mudar o foco do conteúdo das

pela cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

produção de conteúdo para todos os canais de

às vésperas de sua realização, a Comunicação
mensagens e pautas trabalhadas na imprensa

para manter a relevância da entidade junto a este

importante stakeholder e à opinião pública. Usando
a força do esporte para inspirar a sociedade, a área
de Relações com a Imprensa passou a trabalhar
conteúdos de conscientização em relação aos

cuidados com a saúde dos atletas e da população
em geral, uma vez que a própria Carta Olímpica

afirma que o Movimento Olímpico deve zelar pela
dignidade humana.

métricas de todas as redes, puxado principalmente
da Juventude em Lausanne, e uma estagnação,
por causa do adiamento dos Jogos de Tóquio, a

pandemia e o lockdown trouxeram um aumento

expressivo das ações digitais. Lives e campanhas
realizadas em conjunto com as Confederações
resultaram num aumento considerável na

visualização de vídeos dos canais oficiais do COB.

Assuntos muitas vezes ofuscados por notícias

ligadas à performance dos atletas, como: Educação,
Combate ao Assédio e ao Racismo, Meio Ambiente

e Sustentabilidade, Parcerias Comerciais e História
Olímpica (Hall da Fama).

mídia do mundo todo, como TVs e sites do Brasil,
Japão, Oriente Médio, Estados Unidos e Europa,

comprovando a qualidade do material produzido.

expressivo, considerando ainda que não houve

quase 1 milhão de minutos de vídeo visualizados

posicionamentos importantes para a sociedade.

mês) foram amplamente utilizados por veículos de

do Time Brasil.

sendo um sucesso instantâneo entre os fãs

mínimas de preparação dos atletas brasileiros neste
ou na Europa, o COB buscou trabalhar assuntos e

vídeos produzidos pela Missão Europa (quase 3 por

Em 2020 foram produzidos 111 vídeos ao longo do

Ao todo, foram alcançadas mais de 65 milhões de

novo cenário e a retomada das atividades, no Brasil

comunicação do COB. Além disso, os mais de 15

Também foi criado o canal do Time Brasil no TikTok,

Em outra direção, ao mesmo tempo que indicava

todo o cuidado com a preservação das condições

mais uma vez foi uma das principais fontes de

pessoas através de nossos canais. Também tivemos
somente no Facebook, um aumento de 21,7% se

ano (média de mais de 9 vídeo por mês), um número
nenhum evento multiesportivo. Na sala de Imprensa

do COB, foram disponibilizadas pouco mais de 1.000
fotos e realizados 8.056 downloads, um número
também expressivo dado o cenário atual.

comparado a 2019. Também obtivemos 3 milhões
de visualizações de, no mínimo, 3 segundos em

nossos vídeos, um aumento de 35,3% comparado
ao ano anterior. O LinkedIn do COB foi a rede que

mais cresceu em 2020, com mais de 15.000 novos
fãs, apesar de toda incerteza do cenário.

Olímpico do Brasil, nova plataforma de streaming

do COB, um marco no esporte brasileiro, que amplia
de maneira significativa a visibilidade de todas as
Confederações e atletas.
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COMUNICAÇÃO INTERNA

SITE

OUTROS DADOS RELEVANTES
850 mil minutos de vídeo visualizados no Facebook do Time Brasil;

Em 2020 consolidamos os canais de Comunicação

O site do COB, seguindo sua reformulação,

•

COB Online, os informativos por áreas (COB

em termos de conteúdo olímpico, dando

• Todas as modalidades olímpicas contempladas pela Comunicação do COB

Interna implementados em 2018, como o

Comunica, RH, TI e ADM) e o Comitê de Pautas;
elaboramos a Matriz de mensagens-chave da

entidade e inauguramos novidades para estreitar
a proximidade e manter o engajamento dos

colaboradores, mesmo em tempos de afastamento,
como os Auditórios Virtuais. A seguir, os números
da área no ano:

• 101 edições de informativos online 		
distribuídos;

consolidou-se ainda mais como uma referência
visibilidade a atletas e Confederações, e também
COB, em um processo constante de reforço da

transparência. Destaque para as novas páginas
criadas para divulgar conteúdo e disponibilizar

documentos relativos às eleições realizadas em
2020, tanto para Presidente e Vice, como para

•

99,3% de matérias positivas sobre o Time Brasil e o COB

•

14 países atingidos pela divulgação da Missão Europa:

a Comissão de Atletas da entidade.

CANAL OLÍMPICO DO BRASIL

4 Mensagens do Presidente;

•

178 matérias publicadas no COBOnline;

O lançamento do Canal Olímpico no segundo

•

7 galerias de foto e 26 galerias de vídeo;

dar cada vez mais visibilidade às Confederações,

com 4 encontros.

27 modalidades diferentes por mês;

disponibilizando todo o conteúdo documental do

•

• Lançamento do Auditório Virtual,

em 2020. Nas redes sociais do Time Brasil, falou-se, em média, sobre

semestre também foi fruto da missão da área de
modalidades e atletas e a parceria com a

TV NSports nesse projeto foi muito bem recebida
pelo mercado, atletas e gestores.

na imprensa em 2020;

Argentina, Bélgica, China, Emirados Árabes Unidos, Espanha, EUA, França,
Índia, Inglaterra, Itália, Japão, Paraguai, Portugal e Qatar;

•

Série de 16 episódios produzida pelo canal SporTV sobre a Missão
Europa: 4 meses de duração; 50 minutos de conteúdo na TV
e Online, com 100% do conteúdo produzido pela Comunicação
do COB e pelos atletas.

• Lançamento do Canal Olímpico do Brasil, um marco para a cobertura
esportiva do país;

• A entrega da medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 ao

atleta Cláudio Roberto de Souza, realizada 20 anos após a conquista, no final
de 2020. Em um ano sem disputas, o COB encerrou o período divulgando e

CONHEÇA O CANAL
OLÍMPICO DO BRASIL
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homenageando um atleta que carrega os valores esportivos no lugar que é
seu, por merecimento, o pódio olímpico.
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MARKETING

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020
• Captação de novos patrocinadores: Havaianas e Coteminas. Para o

O escopo das atividades da área inclui todo
o processo de planejamento de marketing,
incluindo o branding e as ações de divulgação,
com o objetivo de fortalecer a marca, engajar os
torcedores e gerar novas receitas. Além disso,
o marketing é responsável pela comercialização
das propriedades do COB, atuando na busca
de novas oportunidades de captação, e pelo
atendimento aos seus patrocinadores, trabalhando
na ativação e relacionamento junto aos parceiros
atuais. A área também atua na criação da
identidade visual de todos os projetos do COB,
e na gestão do mascote Ginga e dos produtos
oficiais do Time Brasil.

lançamento da parceria com a Havaianas, foi realizada uma live nas redes

sociais com a participação de executivos do COB e da Alpargatas,
e presença de atletas;

• Criação e produção da ambientação das bases do Time Brasil para os Jogos
Tóquio 2020 (5.744 peças);

• Criação do livro de colorir do Ginga, para atividade infantil durante a pandemia
do novo coronavírus. O livro foi disponibilizado ao público através do site

e das redes sociais do COB, e oferecido aos patrocinadores a possibilidade de
incluírem suas marcas, conjuntamente à marca do COB, para que pudessem
enviar ao seu público e funcionários;

• Ação na Praça Mauá para celebrar os 300 dias para Tóquio, com blockletter
#EuSouTimeBrasil, exposição do Ginga e presença de atletas;

• Ações em comemoração ao centenário da 1ª participação olímpica do Brasil,
como o lançamento da série especial de bilhetes das Loterias Caixa;

• Inauguração do painel de mídia exterior no Centro de Treinamento
do Time Brasil;

• Lançamento de produtos licenciados em parceria com a Wollner, incluindo
coleção de camisas homenageando atletas.

CONHEÇA OS PRODUTOS
DO TIME BRASIL
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EVENTOS

FORMAÇÃO
PROGRAMA TRANSFORMA
No dia 4 de fevereiro, professores das Escolas
Municipais Olímpicas Cariocas (EMOCs)

reuniram-se na sede do COB para um encontro de

Em 2020, a área foi responsável pela realização
de 27 eventos, e pela gestão de 5 contratos globais
e do Programa de Voluntários, que participaram
de 9 eventos. Especial destaque para os seguintes projetos:

promoção dos Valores Olímpicos. O Transforma
amplia, assim, a sua atuação, com a inserção das

escolas Professora Ivone Nunes Ferreira (Senador
Camará) e José de Mello (Santa Cruz), que,

assim como as escolas Emma D’Avila de Camillis
(Pedra de Guaratiba) e Edmundo Bittencourt
(Benfica), passam a utilizar a metodologia do

COB para beneficiar cerca de 1.200 alunos. Para
a apresentação das novas escolas estiveram

presentes o diretor-geral do COB, Rogério Sampaio,

O evento reuniu cerca de 80 pessoas, entre

profissionais da imprensa, atletas, treinadores,

representantes de Confederações e colaboradores,
e contou também com a participação do presidente
do COB, Paulo Wanderley, do vice-presidente,

Marco Antônio La Porta, e do diretor-geral, Rogério
Sampaio.

Para debater o tema, o jornalista Carlos Eduardo

Eboli comandou uma mesa-redonda com os atletas
olímpicos Joanna Maranhão (natação) e Bruno

Mendonça (hóquei sobre grama); a psicóloga do
COB, Aline Wolff; a gerente de Projetos da ONU

Mulheres, Carolina Ferracini; e o advogado Paulo

Schmitt, presidente da Comissão de Integridade da
Federação Paulista de Futebol.

e Rosana Moraes, representante da coordenação
de projetos de Extensão Curricular da Secretaria
Municipal do Rio de Janeiro.

PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO
DO ASSÉDIO E ABUSO NO ESPORTE
O lançamento do Curso de Prevenção e

Enfrentamento do Assédio e o Abuso no Esporte
(PEAAE), realizado no dia 13 de março, no Centro
de Treinamento Time Brasil, teve como objetivo
difundir o tema, contribuindo para a cultura de
prevenção, enfrentamento e adoção de boas
práticas, conforme a Política de Prevenção e

300 DIAS PARA OS JOGOS
OLÍMPICOS
Para celebrar os 300 dias para os Jogos de Tóquio,
foi realizada uma exposição na Praça Mauá

durante os dias 26/09 a 25/10, com o block letter
#somostimebrasil e os 7 Gingas representantes
das novas modalidades olímpicas. O evento de

lançamento foi realizado no dia 26 de setembro e

contou com a presença de profissionais da imprensa
das atletas Flávia Saraiva, da ginastica olímpica, e

Silvana Lima, do surfe; e do vice-presidente do COB,
Marco Antônio LaPorta.

Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual e Abuso
Sexual, criada pela entidade em 2018.
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ELEIÇÃO COB
O evento foi realizado para eleição do presidente
e do vice-presidente da entidade, assim como

representantes de Confederações e membros
independentes, para tomarem assentos no

Conselho de Administração do COB, no Rio
de Janeiro, em 7 de outubro.

Contou com a presença de membros dos conselhos

de premiação, que deveria ter sido entregue pelo
Comitê Organizador dos Jogos. Assim, 20 anos

depois, o Comitê Olímpico do Brasil intercedeu junto
ao Comitê Olímpico Internacional, que enviou uma
medalha para ser entregue ao ex-atleta.

O evento foi realizado durante o Troféu Brasil Caixa

de atletismo, no dia 13 de dezembro, em São Paulo,
no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa.

do COB, membros da assembleia do COB, atletas e

Para participar da cerimônia de premiação foram

personalidades do esporte olímpico brasileiro, além

final e receberam suas medalhas (Claudinei Quirino,

ex-atletas da comissão de atletas do COB, e demais
de representantes da imprensa.

Pela primeira vez na história, 3 chapas concorreram
ao cargo de presidente e vice-presidente do

COB. E ainda houve 7 candidatos concorrendo ao
cargo de membro independente do Conselho de

Administração do COB e 11 candidatos aos cargos
de membros representantes de confederações.

A área de Eventos foi a responsável pela idealização,
gestão orçamentária e operação do projeto.

ENTREGA DE MEDALHA A
CLÁUDIO ROBERTO – SIDNEY 2000
O objetivo do evento foi realizar a premiação do

atleta Claudio Roberto Souza, com a medalha de

convidados os outros quatro atletas que correram a
André Domingos, Vicente Lenilson e Edson Luciano).
Antes da premiação, foi realizado um revezamento
simbólico na pista de atletismo do CT, que contou

com a participação dos cinco atletas. A cerimônia de
premiação seguiu o protocolo indicado pelo COI e,
de acordo com tal, teve a participação do membro

do COI, Bernard Rajzman, do diretor-geral do COB,

Rogério Sampaio, e do presidente da Confederação
Brasileira de Atletismo, Warlindo Carneiro.

Assistindo à cerimônia, atletas e treinadores

participantes do Troféu Brasil, a equipe da CBAt
e representantes da imprensa, além de outros

convidados. A cerimônia foi transmitida ao vivo

em streaming e houve, ainda, a gravação de uma

matéria, veiculada no programa Fantástico, da Rede
Globo, no mesmo dia.

bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Sidney

A área de Eventos fez o planejamento, a

atletismo. O atleta, que era reserva na final da prova,

toda a cerimônia de premiação, incluindo a ida dos

2000 pela equipe de revezamento 4x100m de

organização, a logística e a gestão orçamentária de

não havia recebido a medalha após a cerimônia

ex-atletas, seus acompanhantes e equipe COB.
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PATROCINADORES OLÍMPICOS MUNDIAIS

PATROCINADORES OFICIAIS

APOIADORES OFICIAIS

PARCEIROS OFICIAIS

FORNECEDORES OFICIAIS

Boali

Max Recovery

Persono

RECURSOS DAS LOTERIAS FEDERAIS

Wöllner

www.cob.org.br

