MENSAGEM DO PRESIDENTE
Desde o dia 2 de outubro de 2009, quando o Rio de Janeiro
ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos, o Comitê
Olímpico do Brasil lidera a elaboração e a execução de um
minucioso planejamento estratégico que visa colocar e manter
o Brasil entre as principais potências esportivas do mundo. A
partir de estudos e de um mapeamento do cenário esportivo
internacional, o COB estabeleceu uma meta: colocar o Brasil
entre os 10 países com o maior número de medalhas nos Jogos
Olímpicos Rio 2016 e expandir o número de modalidades
premiadas. E o ano de 2015, o último do ciclo olímpico antes
CARLOS ARTHUR NUZMAN
Presidente

dos Jogos, apresentou resultados satisfatórios, demonstrando
que o COB está no caminho certo em relação à competição
multiesportiva mais importante da história do esporte brasileiro.
Nos Jogos Pan-americanos Toronto 2015, o Time Brasil alcançou
as principais metas estipuladas pelo Comitê Olímpico do Brasil.
No total, o país conquistou 141 medalhas (42 de ouro, 39 de
prata e 60 de bronze), ficando em terceiro lugar no quadro total
da competição, atrás apenas dos Estados Unidos (265) e do
anfitrião Canadá (217). O saldo foi extremamente positivo, haja
vista uma delegação composta por 70% de estreantes em Jogos
Pan-americanos. Com o apoio incondicional das Confederações
Brasileiras Olímpicas, Toronto 2015 foi um ótimo teste e serviu
plenamente como etapa preparatória para os Jogos Olímpicos
Rio 2016.
O quadro de medalhas, em Toronto 2015, comprova o
crescimento sustentável do esporte olímpico brasileiro. Após 40
anos, a partir dos Jogos Rio 2007, o Brasil tem figurado entre
os três primeiros no número total de medalhas da competição.
Em Toronto, o país chegou à frente de Cuba, quarta colocada,
no total de medalhas (141 a 97) e também no número de ouros
(41 a 36), após 48 anos. Com 141 medalhas em Toronto, o
Brasil igualou o total de medalhas conquistadas na última edição
dos Jogos, em Guadalajara 2011. Dos 590 atletas brasileiros
inscritos, recorde em Jogos Pan-americanos fora do Brasil, 442
disputaram medalhas e 304 chegaram ao pódio (52%). Nas 300

COB_RelAtiv2015_MIOLO_.indd 1

23/03/16 19:00

provas disputadas pelo Time Brasil, em 224 disputamos medalhas
(75%).
Como experiência para os Jogos Rio 2016, em Toronto o COB
e as Confederações Brasileiras Olímpicas testaram pessoas e
procedimentos. Muitos experimentaram, pela primeira vez, o
ambiente de uma vila multiesportiva. Além de utilizar a vila
principal e as cinco subvilas oficiais, o COB montou outra base na
Universidade de York, com mais de 140 camas e local exclusivo
de treinamento para várias modalidades. Muitos atletas foram
apresentados a serviços de ciências do esporte que serão utilizados
também na reta final de preparação para os Jogos do Rio, tais
como: vídeo análise, bioquímica, nutrição e preparação mental.
O esporte olímpico brasileiro chega ao último ano do atual
ciclo olímpico com 67 medalhas conquistadas em campeonatos
mundiais, ou competições equivalentes, superando o mesmo
período do ciclo anterior, quando teve 40 conquistas. Foram
16 medalhas em 2015, 24 em 2014 e 27 em 2013. Ressaltase que o COB só contabilizou as 16 medalhas alcançadas em
modalidades previstas para os Jogos Rio 2016. Um exemplo é
o vôlei de praia, modalidade em que Brasil conquistou cinco
medalhas durante o Mundial. Foram contabilizadas quatro
medalhas, já que cada país só pode inscrever quatro duplas nos
Jogos Rio 2016. Outro exemplo é o taekwondo, em que o Brasil
conquistou duas medalhas no Mundial, mas não em categorias
olímpicas.
Para alcançar a meta de ser Top 10 nos Jogos Rio 2016, o
planejamento do COB prevê medalhas em pelo menos 13
modalidades. Tradicionalmente, o país conquista medalhas
olímpicas em cerca de oito modalidades. Em Toronto, assim como
nos primeiros anos deste ciclo olímpico, o Time Brasil apresentou
novas possibilidades de conquistas olímpicas, alcançando as
primeiras colocações em 15 modalidades, o que vem ao encontro
dos objetivos traçados no Planejamento Estratégico do COB.
Além das modalidades tradicionais, novos esportes chegaram ao
pódio em campeonatos mundiais. Estão nesse caso o handebol,
maratonas aquáticas, lutas e a canoagem velocidade. Além
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dessas, outras, como o tiro com arco, polo aquático e tênis
alcançaram resultados expressivos em competições equivalentes
aos mundiais.
A ginástica artística e do pentatlo moderno, que conquistaram
medalhas inéditas em Londres, assim como o boxe, que não
trazia uma medalha olímpica desde 1968 se mantiveram no rol
dos vencedores em mundiais. Também obtiveram resultados de
destaque em competições internacionais a canoagem slalom, o
ciclismo, a esgrima, o levantamento de peso, o hipismo, o tênis de
mesa e o tiro esportivo.
O ano de 2015 demonstra, portanto, o estágio da preparação
dos atletas do Time Brasil na reta final para 2016. Boa parte
se deve ao monitoramento permanente que o COB realiza dos
resultados dos principais atletas do país e de seus concorrentes,
valendo-se disso para definir estratégias de investimento e
suporte.
Para debater procedimentos e condutas, o COB reuniu em 2015
um grupo com alguns dos melhores treinadores do Time Brasil
– um conselho de treinadores –, para discutir temas variados,
que vão desde a utilização das mídias sociais ao acesso à Vila
Olímpica. Fazem parte do conselho alguns dos treinadores mais
consagrados do esporte olímpico mundial, como Bernardinho
e Zé Roberto (vôlei), Torben Grael (vela), Ruben Magnano
(basquete), Jesus Morlan (canoagem), Ricardo de Moura
(natação), Marcos Goto (ginástica), Nélio Moura (atletismo),
Rosiclea Campos e Nei Wilson (judô), entre outros.
Outro passo importante foi a inauguração do CT de ginástica
artística, montado na HSBC Arena, com estrutura completa
para treinamento e recuperação dos atletas. Além de modernos
equipamentos esportivos e tecnológicos, o COB disponibiliza
refeitório, salas de estudo, médica e de fisioterapia, entre outras,
para as seleções feminina e masculina do Brasil.
Queremos deixar uma base sólida para o futuro. O foco do
trabalho é o Rio 2016, mas através do Projeto 20/24, já pensamos
em Tóquio 2020 e nos Jogos subsequentes. O projeto visa
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aumentar a base de talentos com potencial para o alto rendimento
e está dividido em três fases: Identificação, Confirmação e
Desenvolvimento. Essa iniciativa soma-se à etapa nacional dos
Jogos Escolares da Juventude, realizada em duas fases: para atletas
entre 12 e 14 anos e 15 a 17. Maior competição estudantil do país,
os Jogos Escolares da Juventude, disputados este ano, em Fortaleza
e Londrina, já reuniram mais de 12 milhões de jovens nos últimos
seis anos. Em Toronto, 75 atletas do Time Brasil eram oriundos dos
Jogos Escolares.
Todo este cenário nos traz muita confiança no excelente
desempenho dos nossos atletas e na grande festa da torcida no
Rio 2016. Teremos uma delegação extremamente qualificada
e motivada para dar muitas alegrias para a torcida brasileira.
Contamos com o apoio de todos para fazermos dos Jogos em
casa um momento histórico para o esporte nacional.

Saudações Olímpicas!

Carlos Arthur Nuzman
Presidente do COB
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1. ASSEMBLEIA GERAL
A Assembleia do Comitê Olímpico do Brasil reuniu-se em uma Sessão Extraordinária no dia 16 de abril
de 2015, no auditório da sede deste Comitê, à Avenida das Américas, 899, Barra da Tijuca, na cidade do
Rio de Janeiro, às 10h em primeira convocação, às 10h30, com a seguinte Ordem do Dia constante do
Edital de Convocação:

1. COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

a) Conhecer o Orçamento 2015 (Fundo Olímpico - Lei Agnelo/Piva e Recursos Próprios);
b) Julgar as contas do exercício de 2014, acompanhadas do Balanço Financeiro e Patrimonial,
instruído com os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, para conhecimento;
c) Aprovar a alteração do §8º do Artigo 18 e do Parágrafo único do Artigo 39, ambos do Estatuto
do COB, em atendimento às recomendações do Ministério do Esporte, passando a vigorar como
abaixo transcritos:
Art. 18. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente:
§8º Somente brasileiros natos, membros do COB, há pelo menos 5 (cinco) anos consecutivos
e anteriores à data limite para apresentação da chapa e que não sejam cônjuges ou parentes
consanguíneos ou afins, até o 2 º grau ou por afinidade, do então Presidente ou do Vice-Presidente
do COB, poderão ser eleitos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente.
Art.39. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil e compreenderá, fundamentalmente, a execução
do orçamento.
Parágrafo único. O orçamento será uno e incluirá todas as receitas e despesas sujeitas a rubricas e
dotações devidamente especificadas, inclusive as relativas ao Fundo Olímpico ou outros que venham
a ser criados, devendo haver a aplicação integral dos recursos financeiros do COB na manutenção e
desenvolvimento dos seus próprios objetivos sociais.

2. COMITÊ ORGANIZADOR DOS XV JOGOS PAN-AMERICANOS RIO 2007

a) Conhecer o Orçamento 2015
b) Aprovar as contas do exercício de 2014, acompanhadas do Balanço Financeiro e Patrimonial,
instruído com os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, para conhecimento.
3. ASSUNTOS GERAIS

3.1. Constituição da Assembleia
MEMBROS NATOS PERMANENTES

João Havelange
Carlos Arthur Nuzman
André Gustavo Richer

8
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MEMBROS NATOS TEMPORÁRIOS

Presidentes das Confederações Filiadas ao COB
José Antonio Martins Fernandes
Confederação Brasileira de Atletismo

Francisco Ferraz de Carvalho
Confederação Brasileira de Badminton

Carlos Boaventura Correa Nunes
Confederação Brasileira de Basketball

João Tomasini Schwertner
Confederação Brasileira de Canoagem

Mauro José da Silva
Confederação Brasileira de Boxe

José Luiz Vasconcellos
Confederação Brasileira de Ciclismo

Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

Emilio de Souza Strapasson
Confederação Brasileira de Desportos no Gelo

Stefano Arnhold
Confederação Brasileira de Desportos na Neve

Gerli dos Santos
Confederação Brasileira de Esgrima

Marco Antonio Del Nero (Presidente licenciado)
Marcus Antonio Vicente (Presidente em exercício)
Confederação Brasileira de Futebol

Maria Luciene Cacho Resende
Confederação Brasileira de Ginástica

Paulo Cezar Pacheco
Confederação Brasileira de Golfe

Manoel Luiz Oliveira
Confederação Brasileira de Handebol

Luiz Roberto Giugni
Confederação Brasileira de Hipismo

Sydnei Rocha
Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama e Indoor

Paulo Wanderley Teixeira
Confederação Brasileira de Judô

Enrique Montero Dias
Confederação Brasileira de Levantamento de Peso

Pedro Gama Filho
Confederação Brasileira de Lutas Associadas

Helio Meirelles Cardoso
Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno

Edson Altino Pereira Junior
Confederação Brasileira de Remo

Sami Arap Sobrinho
Confederação Brasileira de Rugby
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Carlos Luiz Pinto Fernandes
Confederação Brasileira de Taekwondo

Jorge Lacerda da Rosa
Confederação Brasileira de Tênis

Alaor Gaspar Pinto Azevedo
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa

Vicente Fernando Blumenshein
Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Durval Luz Balen
Confederação Brasileira de Tiro Esportivo

Carlos Alberto Machado Fróes
Confederação Brasileira de Triathlon

Marco Aurélio Sá Ribeiro
Confederação Brasileira de Vela

Walter Pitombo Laranjeira
Confederação Brasileira de Voleibol

MEMBROS ELEITOS

Alexandre Abeid
Bernard Rajzman
Edson Figueiredo Menezes
Eduardo Henrique De Rose
João Alves Grangeiro Neto
José Gustavo de Souza Costa
Manoel Felix Cintra Neto
Em cumprimento ao Estatuto do COB, em seu artigo 5º, inciso IV, o Presidente Carlos Arthur Nuzman
deu posse ao Sr. Emanuel Fernando Scheffer Rego, Presidente da Comissão de Atletas do COB, que
passou a integrar a Assembleia da Entidade.

2. CONSELHO FISCAL
2.1. Composição do Conselho Fiscal
Ângelo Moniz Freire Vivaqua

Presidente

Guilherme de Oliveira Campos

Membro Efetivo

Marcus Gaze			

Membro Efetivo

José Carlos Audiface de Brito

Membro Suplente

Maristela Nassar Meireles		

Membro Suplente

Em 2015, o Conselho Fiscal realizou seis reuniões, atendidas pela Tesouraria, a saber:
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23/03/15

Análise e aprovação do Balanço de 2014.

09/06/15

Análise e aprovação dos balancetes de janeiro, fevereiro e março de 2015.

21/07/15

Análise e aprovação dos balancetes de abril, maio e junho de 2015.

15/10/15

Análise e aprovação dos balancetes de julho, agosto e setembro de 2015.

12/11/15

Homologação da suplementação do orçamento de 2015 e homologação do orçamento de 2016.

14/12/15

Análise e aprovação dos balancetes de outubro e novembro de 2015.

3. CONSELHO EXECUTIVO
Em 2015, o Conselho Executivo realizou um total de duas reuniões ordinárias e uma reunião
extraordinária, com a presença de seus membros, deliberando sobre assuntos de sua competência,
conforme está previsto no art. 32 do Estatuto.
Em função do novo Estatuto do COB, reformulado pela Assembleia Geral em sessão ocorrida em 18 de
fevereiro de 2014, o Conselho Executivo passou a ser constituído de (sete) membros, com mandato de 4
(quatro) anos, a saber:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - 5 (cinco) diretores, todos designados pelo Presidente, da seguinte forma:
a) 3 (três) diretores nomeados livremente pelo Presidente do COB, dentre os candidatos eleitos pela
Assembleia, nos termos do artigo 5º, III deste Estatuto;
b) 2 (dois) diretores, nomeados livremente pelo Presidente, sendo 1 (um) escolhido dentre os membros
natos temporários e 1 (um) atleta ou ex-atleta olímpico.
Os dois diretores, conforme mencionado no item “b”, indicados em setembro de 2014, Sra.
Janete Arcain, ex-atleta olímpica de Basquetebol, e o Sr. Paulo Wanderley Teixeira, Presidente da
Confederação Brasileira de Judô, tomaram posse oficialmente em 17 de setembro de 2015, ficando
o Conselho Executivo constituído dos seguintes membros:
Presidente

Carlos Arthur Nuzman

Vice-Presidente e Secretário-Geral

André Gustavo Richer

Diretor

Bernard Rajzmam

Diretor

Edson Figueiredo Menezes

Diretor

João Alves Grangeiro Neto

Diretor

Paulo Wanderley – Presidente da Confederação Brasileira de Judô

Diretor

Janete Arcain – ex-atleta olímpica
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4. VICE-PRESIDÊNCIA
O Vice-Presidente substituiu o Presidente em seus impedimentos, de acordo com o estatuto, e participou
de todas as reuniões de trabalho com os presidentes das Confederações filiadas e vinculadas para tratar
de assuntos referentes ao planejamento das atividades do Comitê.
Manteve intensa correspondência com os órgãos governamentais, em relação aos projetos de solicitação
de recursos das Confederações ao Ministério do Esporte, colaborando com os presidentes das
Confederações, sempre que solicitado.

5. SECRETARIA-GERAL
O Presidente Nuzman, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 27 do Estatuto do Comitê
Olímpico do Brasil, designou, através da Portaria 01/2015, datada de 22 de junho de 2015, o Sr. Sergio
Vieira da Costa Lobo para assumir o cargo de Secretário-Geral da Entidade, acumulando também a
função de Diretor Executivo Administrativo e Financeiro.
O Secretário-Geral, no uso de suas atribuições, auxiliou na coordenação de serviços de comunicação e
relações públicas do COB, e secretariou as reuniões da Assembleia e do Conselho Executivo, mandando
lavrar as respectivas atas.
Convocou, por determinação do Presidente, os diversos Poderes do COB para as reuniões programadas,
além de assessorar a Presidência nos processos de contrato de patrocínio, firmados com o Comitê e nas
prestações de contas dos recursos recebidos.
Sempre que solicitado, o Secretário-Geral também atendeu aos presidentes das Confederações, no
intuito de ajudá-los na administração de suas entidades, bem como na adaptação dos estatutos à
Legislação Esportiva Brasileira e nos processos de solicitação de recursos ao Ministério do Esporte.

6. DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTES
6.1. Unidade de Integração Esportiva
A função da Unidade de Integração Esportiva é servir de conexão entre a Diretoria de Esportes do COB,
para quem também presta assessoria, e os órgãos esportivos externos que têm relacionamento com o
COB. Em 2015, a área trabalhou com as seguintes entidades:
• Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB)
• Comissão Desportiva da Aeronáutica (CDA)
• Comissão Desportiva do Exército (CDE)
• Comissão Desportiva da Marinha (CDM)
• Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx)
• Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx)
• Escola Naval (EN)

12
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• Ministério do Esporte (ME)
• Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR)
• Organização Desportiva Sul-americana (ODESUR)
• Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016
Com as unidades militares, o trabalho esteve voltado para a integração dos treinamentos e ajuste
de calendário, dos atletas incorporados, visando à participação, em outubro de 2015, nos 6º Jogos
Mundiais Militares. Outra atuação junto às unidades militares se deu com a utilização de locais de
treinamento por seleções de várias modalidades esportivas.
Junto à ODESUR foram feitas várias visitas de inspeção às futuras sedes dos Jogos Sul-americanos de
2018 e dos Jogos Sul-americanos de Praia.
Com o Ministério do Esporte e a Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento, a participação da
área se deu em relação à aprovação e renovação e aprovação de Bolsas Pódio e de Planos Esportivos dos
atletas, visando à preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, houve a prestação de consultoria e de
assessoria para as áreas esportiva e operacional dos Jogos para, desta forma, termos uma maior
integração entre os dois órgãos.
A principal ação da área foi a de viabilizar para a missão brasileira nos Jogos Rio 2016 uma melhor
integração e melhores estratégias com o Comitê Organizador.

6.2. Unidade de Performance Esportiva
A área tem como principal missão potencializar as chances de bons resultados esportivos, de
modalidades e atletas, nas disputas de Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos e Campeonatos Mundiais.
Para isso, realiza periodicamente processos de identificação e avaliação de atletas e modalidades que
apresentam este potencial de desenvolvimento e aprimoramento. A partir desta análise, a área planeja,
organiza, custeia, coordena, executa e avalia ações que visem alcançar este objetivo e, de acordo com as
necessidades e a realidade de cada esporte, são oferecidos os seguintes serviços:
a) Contratação, coordenação e apoio direto ao trabalho de equipes interdisciplinares relacionadas ao
treinamento esportivo de alto rendimento, nas seguintes áreas:
• Esportiva: Planejamento, coordenação, aplicação e execução do treinamento desportivo:
coordenadores técnicos (brasileiros ou estrangeiros), treinadores (brasileiro ou estrangeiro),
consultores técnicos, assistentes técnicos, preparadores físicos e auxiliares técnicos;
• Ciências do Esporte: Produção e análise de dados científicos e suporte na aplicabilidade dos
mesmos, na prescrição e acompanhamento do treinamento desportivo dos atletas selecionados:
avaliação, orientação e acompanhamento, nas áreas de fisiologia do exercício, nutrição
esportiva, psicologia esportiva, biologia molecular, bioquímica, biomecânica, inteligência náutica,
meteorologia e novas técnicas de apoio à ciência do esporte;
• Tecnologia aplicada ao Esporte: Orientação, capacitação e treinamento em softwares esportivos.
Disponibilização de estatísticos e analistas de desempenho;
• Preparação Mental: Organização, orientação e disponibilização dos serviços de psicólogos,
coaches e psiquiatras para auxiliar atletas e treinadores;
• Saúde no Esporte
»» Apoio Médico: Acompanhamento clínico, ortopédico, ginecológico e odontológico. Realização
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de exames e procedimentos cirúrgicos;
»» Apoio Fisioterapêutico: Avaliação e prestação de serviços de fisioterapeutas e
massoterapeutas, visando à prevenção e recuperação de lesões.
b) Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, de ciências do esporte e de tecnologia esportiva;
c) Implantação e estruturação de centros de treinamentos;
d) Realização de ações de capacitação técnica de treinadores e outros profissionais do esporte;
e) Realização de ações de capacitação em tecnologia esportiva;
f) Promoção e suporte de intercâmbios de treinamento e competição no exterior (passagem
aérea, hospedagem, alimentação, taxas de inscrição, transporte interno e locação de centro de
treinamento);
g) Organização e suporte de treinamentos de campo no Brasil e fora do Brasil (passagem aérea,
hospedagem, alimentação e transporte interno);
h) Coordenação e apoio direto ao trabalho de treinadores e equipes interdisciplinares relacionadas ao
treinamento esportivo de alto rendimento;
i) Suporte com moradia a atletas (dentro e fora do Brasil) e treinadores estrangeiros (no Brasil);
j) Suporte com alimentação (dentro do Brasil) aos atletas acompanhados, dentro dos Centros de
Treinamento Time Brasil: Centros de Treinamento de Ginástica Artística (RJ) e de Canoagem em
Lagoa Santa (MG);
k) Convênios específicos para o suporte nas áreas de performance, de saúde e ciência do esporte
e inovação: LAMCE, DHN e COPPE, para inteligência náutica; Commanders Weather, para
meteorologia; AFIP para avaliação médica; e DARTFISH e SPORTSTEC, para tecnologia e análise de
movimentos e Instituto VITA, para atendimentos médicos especializados;
l) Finalização do Projeto de instalação do Laboratório Olímpico no Centro de Treinamento Time Brasil
– Parque Aquático Maria Lenk. O Projeto possui os recursos financeiros liberados pelo Ministério de
Ciências e Tecnologia;
m) Implantação da Sala de Treinamento Funcional no Centro de Treinamento Time Brasil – Parque
Aquático Maria Lenk. O Projeto contou com a ZIVA na doação dos equipamentos.
n) Implantação do Programa de Identificação, Confirmação e Desenvolvimento de Talentos –
Desenvolvimento da Metodologia para Aplicação em parceria com as Confederações Olímpicas.
Principais ações desenvolvidas em 2015:
1. Apoio ao treinamento e desenvolvimento de atletas de alto rendimento (individualmente) ou
seleções olímpicas de 28 modalidades: Atletismo, Basquete, Boxe, Canoagem Velocidade,
Canoagem Slalom, Ciclismo BMX, Hóquei sobre grama, Ginástica Artística, Ginástica de
Trampolim, Handebol, Hipismo, Judô, Levantamento de Peso, Lutas, Natação, Pentatlo Moderno,
Polo Aquático, Rugby, Saltos Ornamentais, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Tiro com Arco,
Tiro Esportivo, Triatlo, Vela, Voleibol e Vôlei de Praia, através dos Programas Time Brasil, com
aplicação de recursos e coordenação de ações de suporte ao treinamento esportivo, da compra
de equipamentos e materiais, da disponibilização de softwares de análise de dados e imagens,
da aplicação de serviços de Ciências do Esporte e do custeio para participação em treinamentos e
competições internacionais;
2. Modernização dos equipamentos do Centro de Treinamento Time Brasil – Parque Aquático Maria
Lenk, com infraestrutura e tecnologia de ponta para sediar competições e treinamento de nível
internacional;
3. Inauguração da Sala de Treinamento Funcional no Centro de Treinamento Time Brasil – Parque
Aquático Maria Lenk, com a estruturação de todo o espaço e equipamentos para o suporte aos
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treinamentos de equipes nacionais e internacionais;
4. Apoio à Equipe Brasileira de Vela durante o AQUECE RIO INTERNATIONAL SAILING REGATTA 2015 TEST EVENT RIO 2016, buscando encontrar o melhor modelo de base e de apoio para a equipe nos
Jogos Olímpicos Rio 2016;
5. Participação em cursos de inovação, capacitação e padronização para a utilização de métodos e
equipamentos nas áreas de fisiologia, fisioterapia e análise de movimentos;
6. Realização de palestras em Polissonografia – Distúrbios do Sono;
7. Desenvolvimento de Plano de Adaptação ao Jet Lag;
8. Implantação do projeto de apoio ao desenvolvimento de profissionais ligados ao esporte, através da
disponibilização de 15 vagas para realização Processo de Aperfeiçoamento Profissional - Coaching
para treinadores e coordenadores das seguintes modalidades olímpicas: Ciclismo BMX, Ginástica
Artística, Judô, Nado sincronizado, Tiro com Arco, Pentatlo Moderno e Natação. O processo de
Coaching é orientado pelo profissional especializado e atleta olímpico de Voleibol Antônio Carlos
Moreno, contratado pela área.

6.3. Unidade de Juventude e Infraestrutura
6.3.1. Esporte Estudantil
O esporte aliado à educação é uma combinação de sucesso. Não somente para a formação de atletas,
mas de um cidadão pleno. Quanto mais crianças praticarem diferentes modalidades esportivas, melhor
será o desenvolvimento físico, psicológico, social e esportivo delas, aumentando com isso a probabilidade
de o país se tornar uma potência olímpica. Os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), organizados pelo
Comitê Olímpico do Brasil, por meio da área de Esporte Estudantil, são realizados anualmente em duas
etapas (12 a 14 anos e 15 a 17 anos) e são considerados o maior evento esportivo estudantil do país e
um grande meio na formação de atletas. Além de envolver 14 modalidades esportivas, os JEJ contam
com um programa educativo e cultural que, a cada ano, aborda diferentes temas para a formação
completa do público participante. A área de Esporte Estudantil tem como principais objetivos fomentar a
prática de esporte dentro da escola, possibilitar a detecção e formação de talentos na escola, difundir o
Olimpismo nas escolas e contribuir com o desenvolvimento integral do aluno-atleta.
No ano de 2015 tivemos mais de 10.900 participantes nas duas etapas dos JEJ. Número este que vem
crescendo a cada ano e nos colocando como referência neste tipo de evento. Em 2015 os JEJ foram
realizados nas cidades de Fortaleza (etapa de 12 a 14 anos) e Londrina e Maringá (etapa de 15 a 17
anos).

JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS

Local: Fortaleza – CE
Período: 03 a 12 de setembro
Quantidade de delegações: 28, sendo 26 unidades federativas, uma da cidade-sede e a delegação
convidada da Argentina.
Modalidades: Atletismo, Badminton, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação,
Tênis de Mesa, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.
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Hotéis Utilizados: 20
Quantidade de refeições: 53.902
Quantidade de escolas: 1.313 escolas (públicas e privadas)
Número de Alunos-atletas: 3.735
Número total de participantes: 5.748

Recordes:
Atletismo – 8
Natação - 11

JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 15 A 17 ANOS

Local: Londrina e Maringá - PR
Período: 12 a 21 de novembro
Quantidade de delegações: 27, sendo 26 unidades federativas e uma das cidades-sede
Modalidades: Atletismo, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa,
Vôlei de Praia, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol
Hotéis Utilizados: 25
Quantidade de refeições: 54.916
Quantidade de escolas: 1.185 escolas (públicas e privadas)
Número de Alunos-atletas: 3.671
Número total de participantes: 5.171

Recordes:
Atletismo – 4
Natação - 18

A seguir, outras atividades desenvolvidas pela área em 2015:

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPORTE ESCOLAR

O evento é uma iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil, com apoio das Confederações Desportivas
Brasileiras e das Federações Estaduais, e ofereceu aulas práticas e teóricas para professores que
participaram dos Jogos Escolares da Juventude 2014, nas modalidades Badminton (categoria 12 a 14
anos, realizado em Londrina/PR), Ginástica Rítmica, Judô, Luta e também profissionais de Fisioterapia
(categoria 15 a 17 anos, realizado em João Pessoa/PB).
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O Congresso Brasileiro de Esporte Escolar tem como metas capacitar e estimular os profissionais da
área; disseminar o conhecimento adquirido para outros profissionais e também para os alunos-atletas;
desenvolver nestes profissionais uma visão mais técnica e ampliada voltada não só ao esporte estudantil,
mas também ao esporte de rendimento; fomentar o esporte Olímpico no âmbito escolar.
Local: Guarapari – ES
Período: 10 a 16 de maio de 2015
Número de Participantes: 106

92 discentes
04 integrantes do Comitê Organizador
05 docentes (sendo 4 estrangeiros)
02 palestrantes
02 convidados
01 fotógrafo
Ao todo foram envolvidas 26 unidades federativas e 02 alunas convidadas vindas da Bolívia. Os docentes
estrangeiros vieram da Rússia, Japão, Cuba e Espanha.

CAMPING DE VOLEIBOL ESCOLAR

O Camping de Voleibol Escolar tem como objetivos incentivar a prática de esporte na escola, fomentar
a modalidade de voleibol nos Jogos Escolares da Juventude, desenvolver o intercâmbio sociocultural e
desportivo entre os participantes, detectar novos talentos, capacitar e atualizar os técnicos selecionados
dentro dos Jogos Escolares da Juventude. Participaram do evento atletas convocados pelos técnicos das
seleções de base da Confederação Brasileira de Voleibol durante os Jogos Escolares da Juventude (etapa
de 12 a 14 anos) e os técnicos medalhistas nas três divisões, tanto no masculino quanto no feminino.
Durante o evento foram realizados treinos táticos e técnicos com as comissões técnicas da CBV. Os
participantes também puderam participar de palestras com diferentes temas.
Local: Saquarema - RJ
Período: 28 de novembro a 03 de dezembro de 2015
Número de Participantes: 62
Unidades Federativas envolvidas: 20
VII SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE – REVISÃO
DE REGULAMENTO E CADERNO DE ENCARGOS.

Realizado no período de 29 de novembro a 01 de dezembro de 2015, em Foz do Iguaçu – PR, o evento
contou com representantes de 25 unidades federativas, serviu para avaliarmos a qualidade dos Jogos
Escolares da Juventude 2015 e também para revisar e atualizar o caderno de Encargos e o Regulamento
Geral dos Jogos.
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WORKSHOP DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS 2015

O evento foi uma iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil, através da área de Esporte Estudantil, visando
apoiar os Estados no ano de transição de Governo. O objetivo foi apresentar os principais programas e
projetos desenvolvidos pelo COB, em prol do desenvolvimento do esporte em nosso país, aos secretários
e gestores estaduais. Durante o evento os participantes tiveram uma apresentação de todas as áreas do
Comitê Olímpico do Brasil e uma palestra com Agberto Guimarães, do Comitê Organizador dos Jogos
Olímpicos Rio 2016.
Local: Rio de Janeiro – RJ (Auditório do COB)
Data: 06/03/2015
Número de Participantes: 45
Unidades Federativas envolvidas: 19

6.3.2. Centro de Treinamento Time Brasil
O principal objetivo do Centro de Treinamento Time Brasil (CTTB) é oferecer facilidades para o
desenvolvimento e o treinamento dos atletas do Time Brasil e das entidades conveniadas com o COB,
portanto, faz-se necessária uma eficiente manutenção e conservação das instalações. Para isso, o CTTB
contou com o auxílio de empresas terceirizadas nas seguintes áreas:
• Manutenção predial, sistema de CFTV e sistema de incêndio e antipânico
• Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – desativada no mês de agosto
• Manutenção e Limpeza de Piscinas
• Manutenção de Elevadores
• Serviços de Limpeza Geral e Jardinagem
• Serviços de Segurança Patrimonial
• Serviços de Primeiros Socorros
• Manutenção da Central de Água Gelada / Ar Condicionado Central
• Controle de Pragas
• Manutenção de Gerador
O ano de 2015 apresentou um acréscimo de usuários do CTTB, em relação aos anos anteriores, com
maior ocupação dos espaços oferecidos. Com isso, foi muito importante a ampliação dos níveis dos
serviços oferecidos, por meio de alteração das ações planejadas, com pequeno aumento de pessoal
e horários de trabalho das empresas terceirizadas contratadas. Listamos algumas das principais ações
realizadas:
• coordenação das atividades de utilização dos espaços do Maria Lenk com a execução das obras de
adaptação para os Jogos Olímpicos, de modo a manter a continuidade dos treinamentos e eventos
previstos na programação do CTTB;
• coordenação das atividades de esvaziamento do material acondicionado nas dependências do
CTTB;
• manutenção preventiva do sistema de ar condicionado com a troca de peças nos 04 Chillers e 97
Fancoils;
• manutenção corretiva com pintura das paredes do entorno do deck das piscinas;
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• manutenção corretiva com troca de 120 m² de piso no deck das piscinas e vestiários de atletas;
• manutenção corretiva com substituição de compressores de ar condicionado nas salas de reunião,
sala do CFTV e sala da administração;
• manutenção corretiva no sistema de ventilação da sala de força;
• reposicionamento do sistema de câmeras para atender novas demandas de segurança;
• substituição da iluminação do auditório e da sala de força e condicionamento;
• apoio de infraestrutura nas obras de construção dos laboratórios e da sala funcional;
• instalação de aparelho de ar condicionado tipo split na sala de nobreak;
• limpeza das calhas de captação de água de chuva nos telhados.
Utilização dos espaços do CTTB e eventos realizados:
• Esportivos Internacionais
»» 05 a 07 de janeiro – training camp de natação das equipes da Alemanha e da Suécia
»» 06 a 17 de janeiro – training camp da equipe de saltos ornamentais da Grã- Bretanha
»» 17 a 30 de janeiro – training camp de equipe de nado sincronizado da Rússia
»» 20 a 25 de fevereiro – training camp da equipe de nado sincronizado do Canadá
»» 02 a 20 de março – training camp da equipe de natação da Hungria
»» 04 a 12 de abril – Brazil Synchro Open – participação de equipes nacionais de nado sincronizado
de 10 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Equador, Peru, Ucrânia e
Venezuela
»» 28 a 31 de julho – treinamento das equipes de triatlo da Áustria, Argentina e Bélgica
»» 28 e 29 de outubro – treinamento das equipes de natação e maratona aquática da Holanda
»» 29 e 30 de outubro – treinamento de atletas de natação da Inglaterra e Lituânia
• Esportivos Nacionais
»» 17 a 30 de janeiro - Treinamento das equipes do Centro de Excelência de Saltos Ornamentais da
Universidade de Brasília
»» 22 e 23 de junho - Comemorações do Dia Olímpico e lançamento da mascote do Time Brasil,
com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, da Presidente da República,
Atletas de Confederações Esportivas, Atletas Olímpicos e Pan-americanos
»» 04 e 05 de dezembro – Campeonato Estadual de Nado Sincronizado
• Treinamentos diários nas piscinas (de 2ª feira a sábado, das 07 às 19 horas)
»» Equipes Time Brasil de Nado Sincronizado (dueto e equipe) e de Saltos Ornamentais
»» Clubes de natação: Vasco da Gama, Flamengo, Tijuca e Marina Barra Clube
• Utilização das salas de Força e Condicionamento e das salas de Fisioterapia (de 2ª feira a sábado, de
07 às 19 horas)
»» Equipes de Natação, Nado Sincronizado, Saltos Ornamentais, Voleibol de Praia, Judô, Karatê,
Ginástica Artística, Atletismo, Polo Aquático, Tênis, Pentatlo Moderno, Ciclismo Pista e Luta
Olímpica
• Utilização da sala de Esportes de Combate (de 2ª feira a sábado, das 07 às 19 horas)
»» Equipes de Judô, Karatê, Luta Olímpica, Nado Sincronizado (treinamento em seco) e Saltos
Ornamentais (treinamento em seco) e a Associação Brasileira de Técnicos – ABT - (aulas práticas
de lutas)
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• Outros eventos
Cursos ministrados pelo Instituto Olímpico Brasileiro/ABT e desenvolvidos nas dependências do Maria
Lenk
»» 03 a 14 de março – Estágio nível IV, parte presencial
»» 23 a 30 de abril – Estágio Internacional de Lutas
»» 11 a 14 de maio – Estágio nível IV, parte presencial
»» 15 a 21 de junho – Estágio Internacional de Taekwondo
»» 11 a 18 de agosto – Estágio internacional de Judô
»» 19 a 25 de outubro – Estágio Internacional de Lutas
»» 16 a 19 de novembro – Estágio nível IV, parte presencial
»» 23 a 28 de novembro – Estágio de Atletismo, Canoagem, Ciclismo e Remo
Curso de Primeiros Socorros, coordenado pelo COB (29 de setembro), para técnicos, atletas usuários do
CTTB, colaboradores do COB e funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços ao CTTB
• Clínicas e Workshop
»» 27 de janeiro a 01 de fevereiro: Clínica Nacional para Árbitros de Nado Sincronizado
»» 31 de janeiro a 07 de fevereiro: Clínica Nacional para Técnicos de Nado Sincronizado
»» 10 a 14 de fevereiro: Clínica Nacional para Árbitros de Nado Sincronizado
»» 19 a 24 de fevereiro: Clínica Nacional para Árbitros de Nado Sincronizado
»» 01 e 02 de abril: Workshop de Patrocinadores – COB
• Visitas ao Centro de Treinamento Time Brasil
»» Visitas sob a coordenação do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016: 72
»» Visitas sob a coordenação do Comitê Olímpico do Brasil: 11
»» Visitas técnicas de interesse das empresas e consórcios responsáveis pelas obras do Parque
Olímpico, gravações e entrevistas com atletas de alto rendimento: não computadas, por terem
sido aleatórias e em grande número.
CENTRO DE TREINAMENTO TIME BRASIL – JOGOS PAN-AMERICANOS TORONTO 2015

Uma base do Centro de Treinamento do Time Brasil foi montada em Toronto, no Canadá, durante a
realização dos Jogos Pan-americanos. Utilizando a estrutura da Universidade de York, o CT Time Brasil
contou com a presença de 230 pessoas durante o período de preparação e de realização do evento
multiesportivo. Estiveram presentes atletas e oficiais de cinco modalidades (Atletismo, Basquetebol,
Tênis, Judô e Luta), além do pessoal de apoio médico e administrativo do Comitê Olímpico do Brasil.

6.4. Unidade de Planejamento Esportivo
Com vista ao trabalho realizado para o ciclo 2013-2016, e dando continuidade às melhorias efetuadas
no ano de 2014, a área de Planejamento Esportivo desenvolveu e implementou, junto às Confederações
Filiadas, diversas ações visando atingir A 10ª posição nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Para atingir esse
objetivo, a área continua atuando fortemente no estabelecimento e acompanhamento de metas
esportivas junto às Confederações, nos eventos considerados mais importantes até 2016.
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Aliado a isso, foi identificado o contexto atual das Confederações e quais as necessidades específicas de
cada modalidade, para propor ações conjuntas, seguindo as prioridades estabelecidas. Com base nas
informações levantadas e devidamente analisadas, a área pôde auxiliar as Confederações no melhor
direcionamento dos recursos da Lei Agnelo Piva.
Além disso, a área é responsável por identificar e direcionar recursos da Solidariedade Olímpica
Internacional (SOI), que é disponibilizada pelo COI, garantindo que este recurso seja utilizado para
investimentos na parte técnica-esportiva.
Outra atividade importante desenvolvida pela área é a atuação durante o planejamento técnico-esportivo
das missões, realizando análises, validações e controles importantes para garantir que os possíveis riscos
sejam minimizados.
E com vistas já ao ciclo de 2017-2020, a área de Planejamento Esportivo iniciou as atividades de
mapeamento de cenário e levantamento de ações das Confederações para cumprir também com o
objetivo de manter ou melhorar o resultado atingido no ciclo olímpico atual, com apoio do Instituto
Olímpico Brasileiro (IOB), por meio do CAGE Plan, e, individualmente, com cada Confederação que
eventualmente não esteja participando deste curso.
A seguir, as principais ações da área em 2015:
• Implementação de novo método de acompanhamento da programação de treinamentos e
competições dos principais atletas e equipes de cada modalidade olímpica, contando com gestão
à vista das principais notícias de cada Confederação e Comitês Olímpicos Nacionais, e quadro de
acompanhamento das seleções/atletas por modalidade.
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• Acompanhamento do desempenho esportivo de atletas e equipes:
»» Relatórios semanais sobre o desempenho de cada modalidade olímpica, com observações sobre
resultados e sua relação com o desempenho individual e perspectivas de resultados nos Jogos
Olímpicos;
»» Análise de resultados de cada atleta/equipe, em conjunto com as áreas de Performance Esportiva
e Escritório de Projetos, para comparação dos resultados das competições mais importantes do
ano e comparação com outros países;
»» Atualização de planejamento esportivo de 2015 e 2016, junto às Confederações, com
levantamento de diversas informações estratégicas e importantes para os eventos esportivos:
Jogos Pan-americanos e Jogos Olímpicos.
• Realização de 29 reuniões para planejamento e validação do Plano de Trabalho e do Plano Esportivo
detalhados para 2016, junto às Confederações, para:
»» Ter a visualização de todas as fontes de recursos disponíveis para cada Confederação;
»» Acompanhar o trabalho das Confederações para que garantam recursos para os eventos mais
importantes (como os classificatórios para os Jogos Olímpicos e Mundiais da modalidade);
»» Estabelecer metas esportivas.
• Elaboração de documentos internos para apoio às decisões estratégicas, contendo análises de pontos
fortes, pontos a melhorar e riscos levantados durante as reuniões de planejamento para 2016.
• Acompanhamento dos indicadores do planejamento estratégico sob a responsabilidade da área de
Planejamento Esportivo:
»» Indicador de inteligência competitiva: percebeu-se que houve melhoria após implementação de
planilhas de controle dos resultados esportivos e melhoria do trabalho conjunto entre as áreas
internas do COB;
»» Processos de detecção de talentos: aumento do número de confederações com programas de
detecção e confirmação de talentos, de 1 para 7. Houve aprovação de projeto, com recursos
da SOI, para aumentar este número para 22 confederações em 2016. O resultado poderá ser
aproveitado pela equipe do Programa 2020-2024, para que haja um trabalho em conjunto com
as Confederações.
• Planejamento esportivo da participação da delegação brasileira nas missões, colaborando com:
»» Acompanhamento das classificações dos atletas;
»» Validação a lista nominal final;
»» Validação da lista de oficiais (treinadores e equipe multidisciplinar) indicados pela confederação;
»» Planejamento de recursos, bem como toda a parte de insumos e bens de consumo necessários
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para a participação brasileira nas provas, garantindo que os atletas e técnicos consigam manter o
foco apenas no resultado da competição;
»» Acompanhamento dia a dia de metas X resultados obtidos;
»» Relatórios de desempenho das equipes.

• Análise e validação de mais de 2.000 projetos visando o desenvolvimento dos esportes olímpicos
no Brasil, por meio do direcionamento de recursos da Lei Agnelo Piva e do Fundo Olímpico. Desses
projetos, mais de 70% foi investido na parte técnica-esportiva.
• Identificação e direcionamento de recursos da SOI, de acordo com as linhas de investimento
estipuladas pelo COI:
»» Preparação de Atletas Continentais – 1 atleta do Hipismo foi contemplado com os recursos desta
linha que tem como objetivo a preparação do atleta para os Jogos Panamericanos de 2015;
»» Programa de Preparação de Atletas (PPA) 2015 - 24 atletas, de quatro modalidades (Esgrima,
Taekwondo, Canoagem Slalom e Triathlon), foram contemplados na linha de investimento
destinada à realização de atividades, visando à participação em competições classificatórias para
os Jogos Panamericanos de 2015 e a preparação dos atletas para os Jogos Pan-americanos de
2015 e os Jogos Olímpicos de 2016;
»» Programa de Preparação de Atletas (PPA) 2015/2016 - 26 atletas, de cinco modalidades
(Taekwondo, Tiro com Arco, Triathlon, Tênis de Mesa e Ginástica de Trampolim), foram
contemplados na linha de investimento destinada à preparação dos atletas para os Jogos
Olímpicos de 2016;
»» Bolsa Olímpica para Atletas (BOA) - esta linha de investimento beneficia 14 atletas, de 12 modalidades,
com uma bolsa mensal, visando a manutenção diária e a preparação do atleta para os Jogos Olímpicos
de 2016. A linha contempla também uma bolsa única para despesas terrestres (passagens aéreas e
transportes terrestres) durante a competição classificatória para os Jogos Olímpicos de 2016;
»» Programa Desenvolvimento de Estruturas das Confederações: nesta linha, 22 Coordenadores
Técnicos, de 18 Confederações, participaram de troca de boas práticas sobre detecção e
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confirmação de talentos, e capacitação de técnicos formadores. E o projeto terá continuidade
em 2016, com a apresentação dos programas de cada Confederação ao COB.
• Participação e apoio à tomada de decisão para escolha dos atletas que receberão o Bolsa Pódio, junto
com a área de Integração Esportiva e com a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR),
elegendo e reavaliando, para o ano de 2016, 165 atletas, de 17 modalidade olímpicas.
• Participação em eventos realizados pelo COB, visando a troca de experiência com outros países, em que a
área de Planejamento Esportivo teve a oportunidade de discutir diversos assuntos de alta relevância para a
gestão esportiva, com Comitês Olímpicos e Centros de Treinamento de referência, como:
»» Comitê Olímpico da Holanda - intercâmbio de informações sobre Critérios na Operação de
Missões e Inteligência Competitiva;
»» UK SPORTS – reuniões com responsáveis pelos projetos de Governança e Guia de Investimentos
para melhoria dos critérios de distribuição dos recursos da Lei Agnelo & Piva.

6.5. Unidade de Gestão, Estratégia e Legado
6.5.1. Captação e Marketing de Relacionamento
O escopo das atividades da área incluiu todo o processo de branding, englobando todas as ações de
divulgação da marca Time Brasil, COB e suas submarcas. Além disso, foi responsável pelo atendimento a
todos os patrocinadores da empresa, atuando na busca de novas oportunidades de captação e ativação
junto aos nossos parceiros. A área também responde pela criação do conceito de identidade visual de
todos os projetos do COB, incluindo os produtos de licenciamento do Time Brasil.
Em 2015 a Captação e Marketing de relacionamento negociou a venda de patrocínios para os projetos
do COB, conforme descritos abaixo:
• Coca-Cola, para os Jogos Escolares até 2020.
• Bradesco, Coca-Cola, Correios, Cisco e Skol, para o Espaço e o Centro de Treinamento do Time
Brasil, nos Jogos Pan-americanos de Toronto.
• Bradesco, Coca-Cola, Correios e Cisco para o Prêmio Brasil Olímpico.
Para divulgar a marca Time Brasil, foram realizadas as seguintes ações:
• Lançamento da mascote do Time Brasil, o Ginga.
• Lançamento dos primeiros produtos oficiais do Time Brasil, incluindo pelúcia da mascote, bonés,
mochilas, canecas etc.
• Lançamento da campanha Time Brasil, que inclui materiais impressos, vídeos e spots de rádio. O
conceito trabalhado foi: “Competindo ou torcendo, somos todos Time Brasil”.
• Envelopamento do prédio do COB com a campanha do Time Brasil.
• Criação, em parceria com a Som Livre, e lançamento, em parceria com a Globo, da música do Time Brasil.
• Lançamento do grupo de padrinhos do Time Brasil, formado por personalidades de destaque
dentro de seus segmentos de atuação, e que tem a missão de convocar a torcida pelo nosso Time.
Foram reunidos os maiores nomes do mercado publicitário, todos trabalhando de forma voluntária.
O grupo é composto, até agora, por:
»» Ivete Sangalo
»» Luciano Huck
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»» Luan Santana
»» Thiaguinho
»» Grazi Massafera
»» Toni Garrido
»» Roberta Sudbrack
»» Preta Gil
»» Otaviano Costa
»» Rodrigo Lombardi
»» Gaby Amarantos
»» Bruno Chateaubriand
»» ONG Afroreggae
»» Ana Carolina
»» Claude Troisgros
»» Rodrigo Faro
»» Carol Sampaio

6.5.2. Escritório de Projetos
No ano de 2015 o Escritório de Projetos deu continuidade ao Plano Estratégico da Organização,
controlando e monitorando todos os objetivos estratégicos estabelecidos, por meio de indicadores e
metas, propondo ações corretivas e preventivas sempre que necessário.
Buscando aprimorar cada vez mais o modelo de gestão, um Comitê Estratégico foi estabelecido como
órgão auxiliar do Conselho Executivo do COB, sendo responsável pela tomada de decisões de caráter
executivo, especialmente relacionadas às ações estratégicas da instituição. Participam do Comitê o
Secretário Geral, os Diretores e as Gerências Gerais de Estratégia, Financeira e Recursos Humanos.
Dando continuidade às melhorias no modelo de gestão, uma reformulação foi realizada na metodologia
de gerenciamento de projetos do COB, com o objetivo de inserir novas práticas de mercado na gestão
dos projetos. A partir de 2015, o método “Project Model Canvas” passou a ser utilizado como modelo
de planejamento de todos os projetos da organização. Isso fez com que os projetos ficassem cada vez
mais aderentes à nova metodologia.
O Escritório de Projeto do COB ganhou o prêmio de melhor PMO do Brasil em 2015, oferecido pela
Revista Mundo PM, principal publicação nacional sobre o tema. O COB concorreu com a Embraer
e a Telefônica-Vivo na final da categoria PMO do Ano 2015, e com outras 37 empresas na fase
classificatória.
No final do ano, foi realizada a reunião de definição do Portfólio de Projetos para 2016, na qual os
Gerentes Gerais foram convidados a participar da reunião para defender seus projetos. Após dois dias de
defesas, a Diretoria definiu quais projetos serão executados em 2016, levando em consideração o Plano
Estratégico do COB.
Treinamento CANVAS - Treinamento realizado com todos os gestores de projetos do COB, para
aprimorar cada vez mais seus conceitos de gestão de projetos e alinhar o novo modelo de planejamento
dos projetos. O treinamento foi realizado pelo Professor José Finocchio Júnior, criador do modelo. Os
gestores puderam colocar em prática os conhecimentos adquiridos, finalizando o treinamento com o
planejamento de pelo menos um projeto do Portfólio de 2015 elaborado.
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CGO (Central de Gestão Operacional) - Área criada para ajudar no controle da operação das Missões
do COB. Sua primeira atuação foi na Missão Londres 2012, porém com um escopo reduzido. No ano
de 2015 foi formalizada durante a Missão Toronto. O principal objetivo da área é gerenciar informações
e dados estratégicos da missão, durante a fase de operação, fornecendo todo suporte e apoio para
equipe de gestão e coordenação do Projeto. Durante os Jogos Pan-americanos de Toronto, a área
ficou responsável por fornecer as informações de programação e resultados esportivos, localização dos
integrantes da delegação, gestão do aplicativo Time Brasil, emissão de relatórios operacionais e gestão
das principais ocorrências durante os Jogos.
Sistema Missões - Último módulo a ser desenvolvido dentro do FGE (Ferramenta de Gestão Esportiva),
o sistema Missões foi utilizado durante os Jogos Pan-americanos Toronto 2015, ajudando na gestão
das áreas de credenciamento, hospedagem e transporte. Com o desenvolvimento desse sistema,
todo o controle dos dados e informações da delegação passou a ser realizado de forma online, sem
a necessidade de utilização de planilhas e outros documentos adicionais. As Confederações também
utilizaram o sistema para realizar o credenciamento de suas equipes e para acessarem suas informações
referentes a transporte e hospedagem. O projeto foi elaborado e gerenciado pelo Escritório de Projetos,
em parceria com a área de Jogos Internacionais, que são os usuários do sistema.
Programa de Integração das Entidades Gestoras do Esporte no Brasil - O projeto teve por objetivo
integrar o COB com as Confederações Esportivas, Centros de Treinamento, Atletas e Treinadores, através
de uma estrutura de telepresença para a realização de reuniões de trabalho com as Confederações e
análise do treinamento dos atletas, visando agilizar a comunicação entre as partes envolvidas. Dentro das
instalações do COB, foi montada uma sala chamada “Núcleo de Integração Esportiva”, onde contamos
com os melhores equipamentos de telepresença da emprersa CISCO, como a IX500, equipamento de
última geração, único no Brasil.

6.5.3. Eventos e Operações
Em 2015, a gerência de Eventos e Operações foi responsável pela realização de 41 eventos e pela gestão
do Programa de Voluntários, que foi utilizado em 25 projetos.
Dentre suas atividades, a área encerrou o ano com um calendário que contempla a realização das
cerimônias de abertura dos Jogos Escolares, dos eventos-teste de vela e judô, cursos, workshops,
inaugurações e participação nas missões, com especial destaque para os seguintes projetos:

DIA OLÍMPICO | LANÇAMENTO MASCOTE TIME BRASIL

A celebração do Dia Olímpico aconteceu dia 23 de junho, no Parque Aquático Maria Lenk. O evento
contou com a participação de 300 crianças, entre 7 e 13 anos de idade, de diversos projetos sociais
de comunidades do Rio de Janeiro. Foram realizadas clínicas esportivas de seis modalidades: atletismo,
esgrima, judô, lutas, taekwondo e vela; além de demonstrações de nado sincronizado e saltos
ornamentais. Aproveitando esta data importante para o esporte, foi lançado no evento o Ginga,
mascote do Time Brasil, a onça pintada que agora acompanha a torcida, vibrando por nossos atletas.
Estiveram presentes no Dia Olímpico:
• Presidente da República, Dilma Roussef;
• Ministro de Esportes, George Hilton;
• Governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão;
• Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes;
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• Presidente do COB e do Comitê Organizador Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman;
• Membro COI, Bernard Rajzman;
• Presidentes das Confederações Brasileiras.
Diversos atletas olímpicos e treinadores também participaram desta celebração:
• Carlos Cavalheiro, Paulo Servo, Vitória Cristina, Geisa Coutinho – Atletismo
• Arthur Zanetti, Flavia Saraiva, Lorraine Oliveira, Rebeca Andrade, Julie Kim, Alexander Carvalho,
Alexander Alexandrov, Oleg Ostapenko, Kelly Kitaura, Francisco Barreto, Lucas Bittencourt, Renato
Araujo – Ginástica Artística
• Alexandra Nascimento – Handebol
• Rafaela Silva, Maria Portela, Erika Miranda, Vitor Penalber – Judô
• Jacqueline Ferreira, Leticia Laurindo, Marco Tulio – Lutas
• Anna Giulia Veloso e Julia Catharino – Nado Sincronizado
• Matheus Santana, Luiz Altamir – Natação
• Ana Paula Shalders, Andressa Mendes, Gabriela Jade, Henrique Farias, Isaac Souza, José Fernandes
Ricardo, Luiz Felipe Outerelo, Natali Cruz, Nicoli Cruz, Renato Leite, Roberto Gonçalves, Thamires
Tavares, Ingrid de Oliveira, Juliana Veloso, Cassius Duran – Saltos Ornamentais
• Hugo Calderano – Tênis de Mesa
• Giovane Gavio – Voleibol
Os principais veículos de comunicação do país estiveram presentes no evento, que teve extensa
cobertura jornalística.

ESPAÇO TIME BRASIL - TORONTO

O Espaço Time Brasil funcionou na Thompson Landry Gallery, localizada no Distillery District, em Toronto,
de 10 a 26 de julho, recebendo até 100 convidados por noite.
No local foram realizadas as cerimônias de celebração das medalhas conquistadas pelo Time Brasil
nos Jogos Pan-americanos, atendimentos aos veículos de imprensa e atendimento aos atletas e seus
familiares e amigos.
O espaço recebeu ainda ativações dos patrocinadores e ações com os padrinhos do Time Brasil, como
Toni Garrido, Otaviano Costa, Roberta Sudbrack e Carol Sampaio.
A operação deste local serviu como teste para o Espaço Time Brasil que será montado no Rio, durante os
Jogos Olímpicos Rio 2016.

PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO

A 17ª edição do Prêmio Brasil Olímpico foi realizada dia 15 de dezembro, no Teatro Bradesco, no
Shopping Village Mall, e contou mais uma vez com a presença de atletas, dirigentes, autoridades e
personalidades do esporte.
Em 2015, o Prêmio Brasil Olímpico teve como tema “#eusoutimebrasil”, remetendo ao lançamento da
campanha na qual todos se unem para integrar o mesmo time: “Competindo ou torcendo, somos todos
Time Brasil”.
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Os vencedores dos troféus de Melhor Atleta do Ano foram, no feminino, Ana Marcela Cunha, da maratona
aquática, e no masculino, Isaquias Queiroz, da canoagem velocidade. Estavam ainda na disputa feminina a
dupla de vôlei de praia, Ágatha Rippel e Bárbara Freitas, e Fabiana Murer, do atletismo; e na disputa masculina
a dupla de vôlei de praia, Alison Cerutti e Bruno Schmidt, e Marcelo Melo, do tênis.
Na categoria Atleta da Torcida, concorreram:
Alison e Bruno (vôlei de praia), Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Érika Miranda (judô), Fabiana
Murer (atletismo), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), Marcelo Melo (tênis), Thiago Pereira
(natação) e Yane Marques (pentatlo moderno).
O vencedor foi o nadador Thiago Pereira, eleito através de votação popular pelo Facebook.
Na ocasião, foram homenageados ainda os Melhores Técnicos do Ano, Leandro Andreão (vôlei de praia)
e Ratko Rudic (polo aquático), os melhores atletas dos Jogos Escolares da Juventude, além da entrega
do Troféu Adhemar Ferreira da Silva para Gustavo Kuerten (tênis), e do Troféu COI – Esporte e Inovação
– para a empresa de tecnologia Cisco. Foram homenageados também os medalhistas dos Jogos Pan-americanos Toronto 2015.
Como ocorre anualmente, a cerimônia foi transmitida ao vivo pelo SporTV, além de contar com mais de
100 jornalistas credenciados dos mais importantes veículos de comunicação do país.
Melhores de 2015 em cada modalidade:
• Atletismo – Fabiana Murer
• Badminton – Lohaynny Vicente
• Basquete – Leandro Barbosa
• Boliche – Marcelo Suartz
• Boxe – Robson Conceição
• Canoagem Slalom – Ana Sátila
• Canoagem Velocidade – Isaquias Queiroz
• Ciclismo BMX – Renato Rezende
• Ciclismo Estrada – Flavia Paparella
• Ciclismo Mountain Bike – Henrique Avancini
• Ciclismo Pista – Kacio Freitas
• Desportos na Neve – Michel Macedo
• Desportos no Gelo – Edson Bindilatti
• Esgrima – Renzo Agresta
• Esqui Aquático – Marcelo Giardi
• Futebol – Lucas Lima
• Ginástica Artística – Arthur Zanetti
• Ginástica de Trampolim – Camilla Gomes
• Ginástica Rítmica – Natália Gáudio
• Golfe – Lucas Yu Shin Lee
• Handebol – Ana Paula Rodrigues
• Hipismo Adestramento – João Victor Oliva
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• Hipismo CCE – Ruy Leme
• Hipismo Saltos – Pedro Veniss
• Hóquei Sobre Grama – André Luiz Couto
• Judô – Érika Miranda
• Karatê – Valéria Kumizaki
• Levantamento de Peso – Fernando Reis
• Lutas – Aline Ferreira da Silva
• Maratona Aquática – Ana Marcela Cunha
• Nado Sincronizado – Luisa Nunes e Maria Eduarda Miccuci
• Natação – Thiago Pereira
• Patinação Artística - Marcel Stürmer
• Pentatlo Moderno – Yane Marques
• Polo Aquático – Felipe Perrone
• Remo – Fabiana Beltrame
• Rugbi – Paula Ishibashi
• Saltos Ornamentais – Giovanna Pedroso e Ingrid de Oliveira
• Softbol - Martha Murazawa
• Squash - Giovanna Veiga de Almeida
• Taekwondo – Iris Silva Tang Sing
• Tênis – Marcelo Melo
• Tênis de Mesa – Hugo Calderano
• Tiro com Arco – Marcus Vinícius D´Almeida
• Tiro Esportivo – Cassio Rippel
• Triatlo – Manoel Messias
• Vela – Martine Grael e Kahena Kunze
• Vôlei de praia – Alison Cerutti e Bruno Schmidt
• Vôlei – Sérgio Dutra dos Santos

6.6. Unidade de Jogos e Operações Internacionais
A Unidade de Jogos e Operações Internacionais efetuou a gestão de todo o planejamento e operação dos
Jogos Pan-americanos de Toronto, no Canadá, de 10 a 26 de julho de 2015. Foi a maior delegação brasileira
na história dos jogos continentais, com exceção dos Jogos Rio 2007, composta por 592 atletas, sendo 316
homens e 276 mulheres. No quadro de medalhas, o Brasil conquistou a terceira colocação, solidificando a sua
posição de liderança no esporte americano, ficando atrás apenas dos donos da casa e da delegação norte-americana. Foram conquistadas 141 medalhas, sendo 41 de ouro, 40 de prata e 60 de bronze.
O projeto foi de grande valor estratégico para o Time Brasil, que teve Toronto 2015 como um momento
de avaliação importante em sua preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016, já que os atletas foram
colocados frente a frente com alguns dos melhores esportistas do mundo.
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Em Toronto, o Brasil obteve resultados históricos, como o nadador Thiago Pereira, que se tornou o maior
medalhista da história dos Jogos Pan-americanos, e o hóquei sobre grama masculino, que chegou às
semifinais e conquistou uma vaga nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Paralelamente, outros serviços foram prestados aos atletas do Time Brasil, como a realização de
treinamentos nas instalações dos Centros de Treinamento do Comitê Olímpico dos Estados Unidos e
do Comitê Olímpico Holandês. Além disso, a área manteve constante relacionamento com o Comitê
Olímpico Italiano, com o Comitê Olímpico Japonês e com o Conselho Japonês de Esportes, em prol do
apoio e desenvolvimento dos atletas brasileiros.
Foi em 2015 que o COB passou a fazer parte do Club of 6, um grupo de comitês olímpicos que se
uniram para trocas e intercâmbios, em benefício do desenvolvimento mútuo dos atletas, dentre elas
experiências em áreas específicas, como as de Psicologia do Esporte, Esporte e Tecnologia, Medicina do
Esporte, Detecção e Desenvolvimento de Talentos e Gestão Esportiva.
A missão Toronto 2015 e todas as atividades de suporte e intercâmbio das parcerias internacionais foram
realizadas para cumprir objetivos imediatos, sempre com o objetivo maior de contribuir para o melhor
desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Além de Toronto, a área efetuou todo o processo de planejamento e preparação para a Missão
Lillehammer 2016, a segunda edição dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Em Innsbruck 2012
o Time Brasil participou com apenas dois atletas, na modalidade esqui alpino. Para Lillehammer 2016 a
delegação foi fechada em 10 atletas, de cinco modalidades diferentes, comprovando o desenvolvimento
nas categorias de base do desporto de inverno brasileiro.
A seguir, mais detalhes sobre as atividades realizadas em 2015:

MISSÃO TORONTO 2015

Seguindo o exemplo de Londres 2012, e o que está planejado para os Jogos Rio 2016, o Time Brasil,
em Toronto, contou com um Centro de Treinamento de Alta Performance, instalado na Universidade de
York, o mesmo local das competições de atletismo e tênis para os Jogos. Assim, o local serviu de base
para a preparação, mas também de acomodação para os atletas em competição. Além da Universidade
de York, havia um centro de treinamento exclusivo para o vôlei na George Brown College, com ginásio
e uma academia exclusiva para o Time Brasil, esta para o uso de atletas de diversas modalidades. Além
disso, o local contava com uma estrutura de atendimento médico e sala multimídia. O local de treino
ficava próximo da Vila dos atletas, viabilizando o conforto com um curto período de deslocamento.
Uma complexa operação de logística foi montada, com o frete de dois containers de 40 pés, caminhão,
van de carga e 15 veículos de apoio. Além disso, foi efetuado todo o transporte dos cavalos de hipismo,
seguindo todos os processos regulatórios. O resultado satisfatório aumentou a expectativa para uma
operação de sucesso em 2016.

PROJETO MISSÃO RIO 2016

O ano de 2015 foi fundamental no processo de preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016, com
informações mais detalhadas para que o COB possa preparar melhor sua logística de operações. Em
agosto, foi realizado o Seminário de Chefes de Missão, em que todos os 205 países que irão participar
dos Jogos estiveram presentes. O Brasil, como país-sede, já definiu o seu local de hospedagem dentro da
Vila Olímpica, atingindo o objetivo de garantir maior tranquilidade e conforto para seus atletas, além de
todas as estruturas de apoio que servirão aos atletas para o treinamento final e durante os Jogos. Serão
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oito estruturas no total, entre elas a Escola Naval (Marinha) e a EsEFEx (Escola de Educação Física do
Exército), onde será estruturado o Centro de Treinamento de Alta Performance do Time Brasil.
Com as informações do plano de operação de 2016, foi detalhada a versão inicial de toda a operação do
Time Brasil, com 23 áreas distintas de operação dentro do projeto, e a equipe de operação pronta para
se engajar a partir de fevereiro de 2016.

PROJETO MISSÃO TÓQUIO 2020

O mapa estratégico do Time Brasil prevê a busca pelo Top 10 e também a sua manutenção nos ciclos
olímpicos seguintes. Assim, a Unidade de Jogos e Operações Internacionais segue o planejamento dos
Jogos do Rio, mas já com atenções voltadas para Tóquio 2020. Os Jogos no Japão trarão o desafio
de 12 horas de fuso horário para a equipe brasileira, que precisarão ser vencidas com um processo de
aclimatação eficiente.
Após a definição de Tóquio como cidade-sede para os Jogos de 2020, o Brasil foi o primeiro comitê
olímpico a visitar a cidade, a fim de assegurar as melhores estruturas para as equipes brasileiras. Em
Tóquio, diversos locais foram visitados, entre eles duas escolas a poucos metros da Vila Olímpica, que
servirão de apoio durante os Jogos para o Time Brasil.
Para o processo de aclimatação, algumas cidades, além de universidades, também foram visitadas, e
estão em processo de negociação para o fechamento do acordo inicial com o Time Brasil. Alguns países
já fecharam as suas bases de preparação em território japonês e o Brasil segue para concretizar os seus
acordos ainda em 2016, quatro anos antes dos Jogos.

PROJETO MISSÃO LILLEHAMMER 2016

Lillehammer foi a sede escolhida para a segunda edição dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno.
O Time Brasil fechou sua delegação com 10 atletas, um aumento significativo, com a inclusão nas
modalidades curling, skeleton e monobob, além do esqui alpino e cross-country. Em setembro, o
Time Brasil participou do seminário de chefe de missão, e efetuou toda a preparação junto ao Comitê
Organizador para a sua participação.

PROJETO PYEONGCHANG 2018

Em 2015, houve a primeira visita para Pyeongchang, sede dos Jogos Olímpicos da Juventude, para uma
primeira análise sobre a logística operacional. Foi possível ter uma noção global do evento e, com esta
visita, o Brasil já pôde obter o conhecimento necessário para suas solicitações adicionais de acomodação,
necessidade de meios de transporte, entre outras demandas.
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7. DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
7.1. Unidade de Relações Institucionais
Em 2015, a Unidade de Relações Institucionais consolidou suas atividades, em relação ao seu escopo de
trabalho, desenvolvendo o relacionamento com Instituições Públicas e Órgãos de Controle, consolidando
o atendimento às Confederações Esportivas Olímpicas e a seus Presidentes. Participou ainda do esforço
do COB, através da área de Suporte à Lei Agnelo/Piva – LAP e da área de Apoio às Confederações, para
treinamento e adaptação dos usuários do Sistema de Gestão Esportiva e Financeira – SIGEF, destinado a
facilitar o Planejamento e Gestão dos Recursos da LAP. A seguir, a descrição das atividades exercidas:
1. Apoio às Confederações
• Capacitação de profissionais das Confederações, em aspectos administrativos e financeiros e na
captação e gestão de recursos públicos.
• Auxílio na padronização de procedimentos e processos relativos à boa governança corporativa,
principalmente no que diz respeito à Gestão de Recursos Públicos.
2. Suporte à Lei Piva
• Assessoria às Confederações visando à gestão adequada dos recursos e o aprimoramento de
conhecimentos referentes à Lei Agnelo Piva, bem como prestação de contas à Controladoria Geral
da União - CGU e ao Tribunal de Contas da União - TCU.
3. Relações Governamentais
• Relacionamento com Instituições Governamentais e com os Órgãos de Controle da União, coordenando
as ações relativas a assuntos administrativo/financeiros e a captação de recursos públicos.
• Participação em Conselho e Grupo de Trabalho cujos objetivos são os de desenvolver e aperfeiçoar
o esporte nacional.

7.2. Unidade de Controladoria
7.2.1. Contabilidade
O objetivo da área contábil é garantir o correto registro dos atos e fatos ocorridos na entidade, bem
como garantir a correta aplicação das normas contábeis em vigor. A área é também responsável
pela coordenação e análise de toda documentação, visando uma melhor transparência documental,
garantindo, assim, informações confiáveis para tomada de decisão pelos gestores.
As principais ações realizadas no exercício foram:
• Aperfeiçoamento da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e da Escrituração Contábil Digital (ECD), para
atendimento a exigências da Receita Federal;
• Otimização de relatórios contábeis no sistema TOTVS visando atender as demandas do departamento;
• Aprimoramento do sistema de contas a pagar – EDCP, agilizando as inclusões do movimento financeiro;
• Atendimento à Receita Federal do Brasil (RFB), entregando, dentro dos prazos estipulados nas
intimações, todas as análises e documentos solicitados;
• Suporte aos advogados externos nas defesas dos Autos de Infração emitidos pela RFB;
• Manutenção do prazo de fechamento contábil para até o 10º dia útil do mês subsequente.
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7.2.2. Gestão de Viagens
A área de Gestão de Viagens é responsável por executar todas as viagens do Comitê Olímpico do Brasil, e
também pelo relacionamento com os fornecedores, tais como: agências de viagens, companhias aéreas, hotéis,
entre outros. Presta ainda assessoria na organização dos eventos e missões que o COB participa.
Durante o ano de 2015, as principais ações da área relacionaram-se à conclusão da implementação de
dois projetos:
• Novo sistema de “self-booking” Totvs Reserve para solicitações de viagem do COB, trazendo
autonomia e agilidade em todo o fluxo e maior controle financeiro.
• Módulo de missões no Sistema de Gestão de Viagens (SGV), ferramenta desenvolvida para controle de
solicitações de passagens de grandes eventos. Esse módulo integra-se com o sistema FGE – Ferramenta
de Gestão Esportiva, recebendo em tempo real todas as necessidades de alterações, inclusões e
cancelamentos solicitadas pela área de esportes. Além de maior agilidade no atendimento, tal módulo
trouxe como benefícios melhorias no controle da utilização da Lei Agnelo/Piva e prestação de contas das
missões e eventos, já tendo sido usado com sucesso nos Jogos Pan-americanos Toronto 2015.
A implementação do módulo de missões continuará em 2016, para o aprimoramento das solicitações
para os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Com o objetivo de melhorar o atendimento de viagens, a área efetuou, em 2015, um processo de
licitação para a contratação de nova agência de viagens do COB.

7.3. Unidade Financeira
7.3.1. Tesouraria
No ano de 2015, o nosso principal objetivo foi o de minimizar os prazos internos da Tesouraria, para
um melhor atendimento das necessidades de nossos clientes internos e externos. Continuamos o
aprimoramento, em parceria com TI – Sistema de Gestão, dos relatórios mensais, principalmente os de
Fluxo de Caixa, visando maior controle e visibilidade das aplicações dos recursos da Lei Agnelo/Piva.

7.3.2. Tecnologia da Informação
SISTEMA DE GESTÃO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A área de TI tem como principal finalidade prover o gerenciamento dos sistemas de gestão (ERP)
e da Segurança da Informação, bem como apoiar o planejamento e a execução dos projetos de TI
relacionados e solicitados pelas diferentes áreas do COB.
Suas principais atribuições são:
• Buscar tecnologias que agreguem ao COB maior facilidade e agilidade em seus processos internos;
• Proteger e manter a integridade das informações do COB;
• Apoiar o planejamento e a execução dos projetos de TI;
• Coordenar e monitorar, junto com o Comitê Gestor de Segurança da Informação, as políticas de
uso dos recursos tecnológicos do COB.
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A seguir, as principais ações da área de TI em 2015:
• O PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação foi realizado pela EY, através do recurso de VIK,
no período de Março a Maio de 2015, com o intuito de:
»» Orientar o direcionamento da Tecnologia da Informação do COB em alinhamento com as
diretrizes e o planejamento estratégico da instituição;
»» Dar visibilidade para a organização sobre a importância do papel e da atuação da área de TI e o
seu valor agregado para o COB;
»» Fornecer uma visão do ambiente de Tecnologia da Informação;
»» Realizar uma adequada gestão de demandas.
• O PDSI - Plano Diretor de Segurança da Informação foi realizado pela EY através do recurso de VIK,
no período de Abril a Junho de 2015, com o intuito de:
»» Especificar, dentro de um Sistema de Gestão Corporativo de Segurança da Informação, ações e
atividades que deverão ser executadas a fim de reduzir riscos inerentes às atividades do COB;
»» Elevar os níveis de segurança do COB e prepará-lo para os Jogos Olímpicos Rio 2016;
»» Monitorar e tratar os incidentes de segurança;
»» Realizar testes de vulnerabilidade na infraestrutura e sistemas do COB;
»» Criar e manter o SOC (Centro de Operações de Segurança) durante os Jogos para respostas mais
rápidas aos incidentes;
»» Efetuar programas de conscientização de segurança da informação para os nossos colaboradores.
»» Monitorar o uso dos recursos computacionais de acordo com as Políticas, Normas e
Procedimentos de Segurança da Informação.
• Criação da área de Segurança da Informação, subordinado à área de TI Sistema de Gestão.
• Elaboração do Projeto de Continuidade de Negócio/Atividades (PCN) do COB, junto às áreas de
Infraestrutura e WEB no fornecedor Embratel.
• Sistema de formulário online para passagens e hospedagens, desenvolvimento da integração com o
sistema Reserve TOTVS.
Algumas informações sobre o monitoramento de segurança, implantado a partir de Julho de 2015, em
que todas as ameaças foram bloqueadas pelo pacote de software de segurança.
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Malware: O termo malware é proveniente do termo em inglês MALicious software. Trata-se de um
software destinado a se infiltrar em um computador alheio de forma ilícita, com o intuito de causar
algum dano ou roubo de informações (confidenciais ou não).
Hacking Tools: É um programa projetado para ajudar com a pirataria, ou um pedaço de software que
pode ser usado para fins de pirataria.

Deep Discovery Inspector: Software de segurança da Trend Micro que o COB usa para inspecionar/
monitorar a sua rede.
Disruptive Applications: Aplicativos que podem afetar a disponibilidade de serviços e da infraestrutura/
sistema, onerando/consumindo mais recursos.
Exploits / Malicious Behavior / Malicious Content / Malicious URL : Geralmente é uma sequência de
comandos, dados ou uma parte de um software elaborados por hackers que conseguem tirar proveito de um
defeito ou vulnerabilidade. Estes são tratados de acordo com o seu comportamento ou forma de ataque.

SISTEMA WEB

O ano de 2015 foi de preparação e desenvolvimento da área de Tecnologia WEB. Além de uma evolução
na formação da área, que permitiu a internalização de atividades de suporte e manutenção ao sistema
FGE (Ferramenta de Gestão Esportiva), este foi um ano de concretização de projetos desafiadores, que
têm o objetivo de facilitar a gestão esportiva do COB.
Com o foco nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e com a meta de ter soluções de tecnologia testadas e
preparadas para este grande momento, a área de Tecnologia WEB estabeleceu, em conjunto com a área
de esportes, a estratégia de utilizar os Jogos Pan-americanos para pôr em produção, aprimorar e validar
as soluções de TI (Tecnologia da Informação) que usaremos em 2016.
Foi trabalhando com este foco que implantamos e apoiamos o desenvolvimento de novas funcionalidades
ao sistema FGE, que passou a apoiar a gestão do credenciamento, do transporte, e da acomodação do Time
Brasil nas missões. Estas funcionalidades foram integradas ao módulo de gestão da missão, que já possuía
os recursos de gestão de uniformes e resultados esportivos. Tal integração maximizou a comunicação das
mudanças ocorridas na delegação e possibilitou maior assertividade nos processos relacionados à missão.
Também integrado ao FGE, por uma iniciativa da área de gestão de viagens, foi criado pela área de TIWEB o primeiro módulo do SGV (Sistema de Gestão de Viagens). Foi através deste módulo que o COB
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conseguiu fazer uma melhor gestão dos bloqueios de passagens áreas, relacionadas aos Jogos Panamericanos de Toronto.
O evento também permitiu testar uma solução de integração dos oficiais do Time Brasil nas missões.
Naquela oportunidade, apoiamos a execução de um projeto de desenvolvimento de um aplicativo
para smartphone que possibilitava a comunicação entre os oficiais, o registro de ocorrências e o
acompanhamento dos resultados esportivos e dos processos da missão.
Em paralelo às iniciativas apresentadas anteriormente, a área de Tecnologia WEB apoiou a unidade de
Juventude e Infraestrutura no desenvolvimento de um sistema próprio do COB para a gestão dos Jogos
Escolares da Juventude. Conseguimos, através deste projeto, mais uma vez, fortalecer o conceito de uma
base unificada do esporte brasileiro. A partir da primeira edição dos Jogos Escolares de 2015, o COB
conseguiu centralizar, em uma única base, os dados dos jovens atletas e dos atletas de alta performance,
o que acreditamos ser um grande diferencial tecnológico deste Comitê.
Em outra iniciativa, desta vez provocada pela área de Comunicação, foi desenvolvido um portal mais
moderno, compatível e bem visualizado para as diversas plataformas tecnológicas (computadores, tablets
e smartphones), adequado aos padrões tecnológicos atuais.
A área de gestão de viagens também buscava uma solução de tecnologia mais moderna e eficiente para
os processos de viagens (passagens, hospedagem, traslados) e, através de um trabalho conjunto entre as
áreas de Tecnologia WEB e de Tecnologia da Informação, foi escolhida e implantada uma nova solução
para a área.
Finalmente, em um trabalho habitual, a área de Tecnologia WEB atendeu às diversas áreas do COB e
conseguiu concluir o atendimento de 1.233 ordens de serviço, no ano de 2015, distribuídos conforme
quadro a seguir:

Cabe esclarecer ainda, que tais atendimentos refletem as solicitações de manutenção de dados,
pequenas melhorias e correções necessárias identificadas pelas áreas nos sistemas mantidos pela área de
Tecnologia WEB.
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7.3.3. Planejamento e Controle Financeiro
A área é responsável por aglutinar, analisar, organizar e controlar o orçamento das Confederações, do
COB e seus eventos esportivos, pela geração de relatórios para suporte à tomada de decisão gerencial
e pela elaboração de apresentações com os demonstrativos de arrecadação e aplicação de recursos
financeiros. Atividades da área:
• Início da execução do projeto que visa automatizar a fase de planejamento orçamentário do
COB, atualmente elaborado em planilhas de Excel. Em 2015, foi feito o documento com todas as
especificações, requisitos, critérios, interfaces e regras de negócio do sistema a ser desenvolvido;
• Controle de recursos do VIK COB/Rio 2016;
• Alteração na rotina de cálculo do relatório gerencial das Confederações, disponibilizado no SIGEF,
para que o mesmo, a partir de 2016, deixe de agregar saldos e/ou devoluções do ano anterior,
visando atender a uma determinação dos órgãos fiscalizadores.
• Otimização do formato com o demonstrativo detalhado do plano orçamentário de cada
Confederação, enviado junto ao Plano de Trabalho/Convênio;
• Serviço de consultoria realizada no departamento financeiro da Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos;
• Início do desenvolvimento de um novo relatório por aplicação e por grupo de despesas, na Extranet
TCU, baseado na data de transferência do adiantamento. Ou seja, os valores ficam classificados
como adiantamento na respectiva data de transferência, mas, ao término da prestação de contas,
passam a compor suas respectivas naturezas de despesa ou são classificadas como “devolução”,
conforme solicitado pela CGU.
• Elaboração de Manual com os conceitos e etapas do orçamento das Confederações;
• Definição de critérios, junto à área Jurídica e à área de Suporte a Lei Agnelo/Piva, para solicitação
de verba extraorçamentária pelas Confederações.

7.3.4. Controle Financeiro de Convênios e Contratos
A área é responsável pelo suporte aos gestores de projetos do COB, durante as fases de planejamento,
elaboração, execução, controle e encerramento de Projetos e Convênios, com ênfase ao controle
financeiro e prestação de contas; administração financeira dos contratos do COB, a fim de garantir que
o desempenho dos clientes/fornecedores esteja adequado às cláusulas contratuais financeiras, assim
como apoiar os gestores na análise e controle financeiro de seus contratos; e o apoio e atendimento à
Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e à Confederação Brasileira de Desporto Universitário
(CBDU), visando à boa utilização dos recursos e ao aprimoramento de conhecimentos referentes à Lei
Agnelo/Piva, bem como à análise de prestação de contas. As principais ações no ano de 2015:
1. Aprovação, apoio/ atendimento e análise de prestação de contas dos repasses da Lei Agnelo/Piva
para a CBDE e CBDU, via sistema SIGEF e TOTVS.
2. Projetos Lei de Incentivo ao Esporte (Ministério do Esporte - Federal):
• Prestação de Contas Parcial da primeira parcela dos recursos captados para o Projeto “Preparação
Inicial da Equipe Brasileira de Vela – Jogos Olímpicos 2016 e 2020 (Vela)” e recebimento e execução
da segunda parcela.
3. Projetos Lei de Incentivo à Cultura (Ministério da Cultura - Federal):
• Execução do Projeto “Os 100 anos do Comitê Olímpico do Brasil” e a prestação de contas final,
que foi enviada ao Ministério da Cultura.
• Proposta do Projeto “Almanaque Olímpico 2016” aprovada, aguardando análise documental para
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a publicação no Diário Oficial da União.
4. Controle financeiro dos recursos recebidos da ODESUR, com apresentação de relatório mensal de
prestação de contas.
5. Controle de Projeto das Missões, fase de gestão, pré-jogos, jogos e pós-jogos no sistema PMS
(Project Management System) detalhado por tarefa.
6. Controle financeiro e análise de prestação de contas dos recursos repassados pelo Comitê Olímpico
Internacional para o Projeto “Campeões Comunitários” da Associação Luta Pela Paz.
7. Iniciada a elaboração do procedimento de solicitação de adiantamento de viagens e prestação de contas.
8. Otimizações no Formulário On-line de Solicitação de Diárias/ Despesa de Viagem e Relatório de
Viagem, e Sistema de Solicitação de Voucher de Taxi e prestação de contas.

7.3.5. Solidariedade Olímpica do Brasil
A Solidariedade Olímpica do Comitê Olímpico do Brasil (COB) vem construindo uma imagem de parceira
mundial e de referência – pela qualidade, eficiência e transparência na gestão dos recursos alocados e
nos processos administrativos – e pela confiança no Brasil por inovar e por desenvolver projetos comuns
e projetos-pilotos de forma colaborativa e consensual.
O escopo de trabalho da SO-Brasil engloba:
• Planejamento e controle de receitas e despesas;
• Apoio à elaboração, criação e desenvolvimentos de projetos;
• Envio de proposta para solicitação de recurso;
• Identificação e direcionamento dos recursos disponibilizados pela SOI;
• Controle e acompanhamento dos processos e da execução dos projetos;
• Envio de relatórios financeiros e técnicos para a SOI;
• Controle de adiantamentos e reembolsos COB;
• Criação de relatório de despesas mensais (RDM) visando adequar o relatório financeiro das
Confederações aos procedimentos do COB;
• Desenvolvimento de projetos para todas as áreas de atuação: Atleta, Capacitação, Valores
Olímpicos, RH, Sustentabilidade, Medicina Esportiva, Gestão, Intercâmbio, Eventos, Memória
Olímpica, Seminários, Fóruns, Novas Iniciativas etc., tudo isto visando à igualdade e ao
desenvolvimento das estruturas do COB.
• Encaminhamento de oportunidades para todas as áreas funcionais.
No ano de 2015, a gestão da SOI foi executada em parceria com diversas áreas funcionais do COB e em
colaboração com grande parte das Confederações.
O processo seletivo dos projetos de esporte ficou a cargo das Unidades de Planejamento Esportivo (UPLE)
e Performance Esportiva (UPE).
Já o processo de seleção e indicação referente aos cursos de capacitação, ficou a cargo do Instituto
Olímpico Brasileiro, juntamente com algumas áreas funcionais (UPLE e UPE).
No ano de 2015, o COB garantiu oficialmente e se comprometeu em participar dos seguintes programas
e propostas:
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PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO DE ATLETAS

Bolsas Olímpicas para atletas “Rio 2016” (Olympic Scholarships for Athletes “Rio 2016”)
Objetivo: Oferecer bolsas olímpicas e subsídios para viagens a atletas com real potencial de qualificação
em Jogos Olímpicos e com melhor rendimento em níveis mundiais, com o intuito de auxiliar na
preparação e participação em competições classificatórias para os Jogos Olímpicos de Verão Rio 2016.
Apoio às equipes esportivas (Team Support Grant)
Objetivo: Oferecer assistência financeira a uma equipe esportiva de cada país com o intuito de auxiliar
na preparação e participação em competições esportivas, tendo em vista a possibilidade de classificação
para os Jogos Olímpicos.
Apoio a atletas de alto nível continental (Continental Athlete Support Grant)
Objetivo: Oferecer assistência financeira e técnica aos CONs na preparação de atletas de alto nível
continental para participação em competições esportivas.
Apoio a atletas dos Jogos Olímpicos da Juventude (Youth Olympic Games – Athlete Support Buenos Aires 2018 e Lillehammer 2016)
Objetivo: Oferecer assistência aos CONs na identificação e preparação de jovens atletas visando à
classificação dos mesmos para as edições de Verão e Inverno dos Jogos Olímpicos da Juventude.

PROGRAMAS DE TREINADORES

Cursos técnicos para treinadores (Technical Courses for Coaches)
Objetivo: Oferecer treinamento para treinadores esportivos através de cursos de capacitação lecionados
por experts de diversas áreas.
Bolsas Olímpicas para treinadores (Olympic Scholarships for Coaches)
Objetivo: Oferecer aos treinadores a oportunidade de aprendizado em centros de treinamento de
alto rendimento a ser aplicado no desenvolvimento da estrutura esportiva de seus países (CAR, ICECP,
PAISAC, Semmelweis University e 3E).
Apoio ao desenvolvimento de estruturas esportivas nacionais (Development of National
Sports Structure)
Objetivo: Oferecer assistência financeira aos CONs a ser investida no desenvolvimento de suas
estruturas esportivas nacionais através da elaboração de um plano de ação para uma determinada
modalidade esportiva olímpica.

PROGRAMAS DE GESTÃO DO CON:

Apoio ao desenvolvimento administrativo do CON; (NOC Administration Development)
Objetivo: Oferecer assistência financeira aos CONs, a ser investida no desenvolvimento administrativo
dos mesmos e em aspectos específicos de sua gestão.
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Cursos nacionais de treinamento em gestão esportiva; (National Training Courses for Sports
Administrators)
Objetivo: Oferecer aos CONs a oportunidade de treinamento de seus gestores esportivos através da
organização de cursos de níveis nacionais (CAE, FAE e CAGE).
Cursos internacionais de treinamento em gestão esportiva; (International Executive Training
Courses in Sports Management)
Objetivo: Oferecer aos CONs a oportunidade de treinamento de seus gestores esportivos em cursos de
alto nível e reconhecimento internacional (MEMOS).
Intercâmbios entre CONs; (NOC Exchanges)
Objetivo: Promover e facilitar o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os CONs através de
convites para fóruns, seminários e workshops em diversos países.

PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE VALORES OLÍMPICOS

Apoio à medicina esportiva (Sports Medicine)
Objetivo: Oferecer assistência aos CONs na organização de atividades educativas com o intuito de
disseminar o conhecimento no campo da medicina esportiva, principalmente na área da prevenção de
lesões no esporte e proteção à saúde do atleta.
Apoio à sustentabilidade no esporte (Environmental Sustainability in Sport)
Objetivo: Oferecer assistência aos CONs no desenvolvimento e inserção de iniciativas sustentáveis em
suas políticas, atividades esportivas e na gestão de seus estabelecimentos esportivos.
Apoio à mulher no esporte (Women And Sport)
Objetivo: Oferecer assistência aos CONs no desenvolvimento e implementação de iniciativas com o
intuito de disseminar os valores da igualdade entre gêneros.
Promoção do esporte para todos (Sport for All)
Objetivo: Oferecer assistência financeira aos CONs na organização de eventos com o intuito de
promover a prática esportiva e a educação física como ferramentas de inclusão social para todos.
Educação, Cultura e Legado Olímpico (Olympic Edu, Cult. And Legacy)
Objetivo: Oferecer assistência aos CONs no desenvolvimento de programas educativos com o intuito de
disseminar os valores Olímpicos e do Olimpismo.

PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA DA ODEPA

Programa de Preparação de Atleta (Athletes Preparation Plan)
Objetivo: Oferecer assistência financeira aos CONs a fim de contribuir na preparação de atletas e
treinadores para os Jogos Pan-americanos Toronto 2015 e Jogos Olímpicos Rio 2016.
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Programa de Bolsas Continentais para Atletas (Continental Scholarships for Athletes)
Objetivo: Oferecer aos atletas a oportunidade de treino em centros de treinamento de alto nível ao
redor do continente, a fim de contribuir na preparação dos mesmos para os Jogos Pan-americanos
Toronto 2015 e os Jogos Olímpicos Rio 2016.

PROGRAMAS COMPLEMENTARES

Fóruns e Seminários Regionais (IOC World Conferences)
Objetivo: Oferecer assistência financeira aos CONs que tenham interesse em participar das Conferências
Mundiais realizadas pelo COI, com o intuito de manter-se atualizado sobre as políticas da organização.

OUTRAS INICIATIVAS E /OU AÇÕES ISOLADAS

Programa de Intercâmbio e Cooperação (PIC):
Objetivo: Participação de técnicos, atletas e especialistas em atividades de intercâmbio internacional
previstas no calendário da SO Pan- americana (ODEPA) e Comissões do COI em parceria com a SO/COI.
Este programa fomenta a colaboração construtiva de projetos pelo compartilhamento continuado
de conhecimento científico e estruturado, disseminado presencialmente ou por meio de plataforma
didática, bem como pela troca de experiências e melhores práticas entre profissionais de diferentes
organizações, projetos, áreas, modalidades e localidades, visando o legado de novas gerações de atletas,
técnicos, gestores e especialistas. Disponível nas versões: Representantes Brasileiros no Exterior (RBE),
Representantes Internacionais do Brasil (RIB), Programa de Observadores (PO) e Programa de Estágio/
Coaching (PEC).
Programa COB nas Ruas:
Objetivo: Um dos principais objetivos deste programa é divulgar a promoção do espírito olímpico.
Acreditamos que o esporte é uma ferramenta que promove a inclusão social, juntamente com a
educação. A atividade atua em comunidades pobres, com população carente, trazendo o conhecimento
sobre os valores olímpicos e os benefícios da prática do esporte, contribuindo com uma mensagem
positiva as crianças que vivem com violência, em áreas de risco.

7.4. Unidade de Suprimento e Materiais
A unidade apresentou evoluções, considerando as recomendações da área de Auditoria Interna e dos
órgãos de controle externo, como TCU e CGU.
Implantação de procedimentos relativos, Elaboração de Termo de Referência de Edital de Processo
Licitatório, Gestão de Contratos Administrativos, e Venda de Bens Permanentes.
Participação no processo de dissolução do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 com
desmobilização física do prédio do Comitê prevista para 31.12.2016.

7.4.1. Compras
• Foi realizado um total de 1.291 (um mil duzentos e noventa e um) processos de compras,
totalizando um investimento de R$39.849.764,76.
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• Contínua utilização de pregão eletrônico, notadamente para bens e serviços comuns, com um total
de 34 processos ao longo do ano. Dentre os processos de maior relevância estão a contratação de
nova agência de viagens e a do novo plano de saúde dos colaboradores do COB.
• Realização do primeiro processo seletivo por pregão utilizando a ferramenta BLL (Bolsa de Licitações
e Leilões), configurando uma segunda opção para esta modalidade, além da BBMnet (Bolsa
Brasileira de Mercadorias).
• Contratação de produtora de eventos para a execução da Casa Time Brasil durante os Jogos
Olímpicos Rio 2016, no valor de R$8.111.595,00, constituindo-se na maior contratação realizada
por processo de seleção do COB em termos de valor.
• Apoio às Confederações que se propuseram realizar o pregão eletrônico, na importação de
equipamentos esportivos.

7.4.2. Controle de Estoque e Patrimônio
• Atualização de norma e procedimento da gestão de ativo fixo, e criação da norma e procedimento
de venda de bens permanentes.
• Realização de 11 (onze) processos de desfazimento para atender ao COB, como também
às entidades olímpicas filiadas, incluindo diversos tipos de bens, como móveis e utensílios,
equipamentos esportivos e eletrônicos.
• Adequação do espaço e diversos reparos no depósito localizado no bairro da Penha para melhor
atender aos clientes internos e externos, como, por exemplo, manutenção dos exaustores, da parte
elétrica, limpeza da cisterna e da caixa d’água e pintura interna do galpão.
• Otimização do sistema de estoque de suprimentos de material de escritório do Comitê Olímpico do Brasil.
• Adquiridos, cadastrados e patrimoniados, um total de 1.220 (um mil duzentos e vinte) itens de
bens permanentes, equipamentos esportivos, eletrônicos e mobiliários.

7.4.3. Diligência de Contratos
• Foram diligenciados 227 (duzentos e vinte e sete) contratos, sendo 145 (cento e quarenta e cinco) de
prestação de serviços, 57 (cinquenta e sete) de hotelaria e 25 (vinte e cinco) de locação de imóveis.
• Apoio à Unidade de Performance Esportiva para a locação de imóveis aos atletas e comissões
técnicas do Time Brasil, visando à preparação para o Jogos Olímpicos Rio 2016.
• Apoio ao Departamento Jurídico e à Área de Compras, na elaboração de contratos, incluindo
compilação de documentação.
• Implantação e operacionalização de aplicativo do sistema Protheus, abrangendo todo o ciclo (fluxo)
de uma aquisição ou contratação de serviços: solicitação de compras (SC), pedido de compras (PC),
celebração e acompanhamento da execução contratual, emissão, atesto e pagamento de nota
fiscal/fatura.
• Criação e implantação do setor de Recebimento de Materiais e Serviços.
• Elaboração de normas de recebimento de produtos e/ou serviços na sede do COB, depósito, Centro
de Treinamento Time Brasil, locais de realização de eventos, centros de treinamento de várias
modalidades, localizados no Brasil e no exterior.
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7.5. Unidade de RH e Processos
7.5.1. Suporte Tecnológico
A área é responsável pelo suporte técnico aos colaboradores do COB, nos procedimentos ligados à
Tecnologia da Informação, mantendo operacionais todos os servidores, estações de trabalho, recursos
de rede física e wireless, e acompanhando de perto o avanço tecnológico, para que a instituição
acompanhe tal evolução.
Em 2015, iniciamos um plano de contingência e continuidade do negócio, no caso de algum incidente
na infraestrutura tecnológica do COB. Conseguimos o apoio da Embratel para desenvolvermos o
projeto, pois, como patrocinadora dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos RIO2016, possui a infraestrutura
necessária para o desenvolvimento desse projeto.
Com o crescimento da Área de Desenvolvimento WEB, conseguimos entregar uma nova infraestrutura
de servidores WEB, capazes de suportar a grande demanda de desenvolvimento de aplicações.
O ano de 2015 também foi marcado por mais um marco tecnológico na história do COB. Em parceria
com a Cisco, renovamos nosso sistema de telefonia, com a tecnologia de voz sobre IP; também
equipamos nossas salas de reunião com equipamentos de Telepresença de última geração, estendendo
essa inovação às confederações filiadas, o que aprimorou muito a comunicação entre o COB e as
confederações e entre as próprias confederações.
Sempre com o pensamento em atender as exigências e metas do Comitê Olímpico do Brasil, depois de
conseguirmos reduzir o consumo de energia elétrica no CPD do COB, em toda a infraestrutura de rede e
servidores, continuamos com essa redução no novo projeto de colaboração Cisco, pois os equipamentos
recebidos também possuem um baixo consumo de energia, reduzindo ainda mais o consumo global.

7.5.2. Gestão de Processos e Documentação
Em Gestão de Processos, o foco é a melhoria contínua nos processos operacionais, conforme
estabelecido no Plano Estratégico do COB. Os principais objetivos são: desenvolver manuais de
procedimentos / Guia Prático dos Usuários (GPU) e atualizar os existentes para orientar e direcionar os
trabalhos da instituição, seguindo as diretrizes de transparência e otimização do trabalho. Visa criar
ferramentas para auxiliar os colaboradores a reduzir o prazo de execução, minimizar os erros e garantir
aderência aos processos.
No intuito de melhorar a integração, a comunicação e a divulgação dos documentos de interesse dos
colaboradores, foi criada, em 2014, a Comunicação Interna, que passou a fazer parte das atividades desta área.
Na Gestão de Documentação, o foco do Arquivo Central é o gerenciamento e a guarda de documentos
produzidos e recebidos pelo COB, com controle efetivo para fácil recuperação de dados. Além da guarda
física, também faz parte do trabalho a utilização do Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), a
fim de preservar e organizar eletronicamente os documentos relevantes do COB. Na área da Central de
Documentação e Distribuição (CDD), o principal objetivo é o de protocolar e encaminhar, via sistema,
os documentos recebidos pelo COB. Com este sistema, preserva-se o documento original no Arquivo
Central e evita-se a perda de documentos e os prazos de pagamentos.
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GESTÃO DE PROCESSOS

A prioridade em 2014 foi a revisão dos Procedimentos e Guias Práticos dos Usuários (GPU) existentes.
No total, foram atualizados 15 Procedimentos, 26 Guias Práticos e 2 formulários. Foram escritos 6 novos
Procedimentos, 4 Guias Práticos e 8 formulários.

COMUNICAÇÃO INTERNA

• Intranet: foi aprovado pela Diretoria Executiva o escopo do projeto de melhorias da intranet para
que seja uma ferramenta moderna e ágil de comunicação entre os colaboradores.
• Campanha “Você em Primeiro Lugar”: programa desenvolvido para fortalecer a comunicação
interna e a importância de cada colaborador no desempenho de suas funções. Foram
confeccionados templates com pictogramas para os temas de “Informação”, “Celebração”,
“Sustentabilidade” e “Capacitação”.
• Clube de Descontos: foram revistos os parceiros existentes e incluídos novos interessados em oferecer
vantagens comerciais aos colaboradores COB. Padronização de todos os Termos de Adesão.
GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO

• Contratação de uma nova empresa de guarda de documentos, tendo em vista o término do
contrato com a empresa anterior. Esta nova empresa oferece também sistema eletrônico de
controle, digitalização de documentos e amplas possibilidades de gerenciamento online.
• Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED): iniciado o mapeamento de pastas e subpastas
para propor uma nova estrutura do sistema.
• Legado Documental Rio 2016: participação no grupo de trabalho do Legado Documental dos Jogos
Rio 2016, com representantes do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, do Arquivo Nacional,
do Arquivo da Cidade, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Empresa Olímpica Municipal
(EOM).
• ECM (protocolo eletrônico): desenvolvidos novos processos (fluxos) para atender as necessidades
operacionais de fluxos de documentos.

7.5.3. Recursos Humanos
Em 2015, a área de Recursos Humanos atuou como agente facilitador do processo de gestão de
pessoas, disponibilizando, às demais áreas do COB, os recursos e instrumentos necessários para atrair e
reter os melhores profissionais do mercado de trabalho. Isso foi feito, considerando o desenvolvimento
permanente da mão de obra qualificada, buscando o conceito máximo de manter o profissional certo
no lugar certo, realizando as atividades certas. E garantindo a aplicação das leis trabalhistas através
das determinações dos órgãos públicos, permitindo que a empresa esteja em conformidade com as
exigências legais. Principais atividades da área:
• Recrutamento e seleção de profissionais capazes de atender às expectativas da empresa;
• Processo de expatriados, garantindo a vinda de técnicos esportivos para atender as metas
estabelecidas no Plano Estratégico da empresa;
• Treinamento e capacitação dos colaboradores;
• Folha de pagamento, admissão, demissão e demais rotinas de Administração de Pessoal, de acordo
com as leis trabalhistas;
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• Administração dos benefícios: vale-transporte, vale-refeição, plano odontológico, seguro-saúde,
seguro de vida, vacina da gripe e auxilio creche;
• Apoio aos convênios a pagamentos de autônomos, atletas e prestações de contas;
• Acompanhamento dos indicadores do Planejamento Estratégico, em parceria com o Escritório de
Projetos;
• Aplicação dos procedimentos e guias práticos de RH: solicitação de diárias, contratação de serviços
e pagamentos de pessoa física, registro de frequência e banco de horas, e solicitação de férias;
• Ações motivadoras, como o Programa Bem-vindos, para os novos colaboradores do COB, Dia
Internacional da Mulher, Dia das Mães, Dia da Família Olímpica, Dia dos Pais, Dia da Secretária, Chá
de Bebês, acompanhamento direto do Time Brasil em Toronto e Festa de Confraternização;
• Campanhas para fortalecer a marca Time Brasil junto aos colaboradores;
• Apoio e participação nos projetos dos Jogos Escolares da Juventude, efetivando os pagamentos dos
árbitros;
• Realização da Pesquisa de Clima, com todos os colaboradores;
• Realização do Perfil Comportamental dos cargos de liderança (sistema DISC);
• Contribuição na Campanha “Você em Primeiro Lugar”, com a comunicação interna;
• Adequação às Leis Trabalhistas de inclusão de pessoas com deficiência e jovens aprendizes ao
quadro de funcionários da empresa.

8. DIRETORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
CORPORATIVA
INSTITUTO OLÍMPICO BRASILEIRO

Em 2015, o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), departamento de educação para o esporte olímpico do
COB, cumpriu plenamente sua missão ao promover formação profissional de alta qualidade para 335
profissionais, ligados à gestão das principais organizações esportivas do país e ao treinamento esportivo
de atletas de alto rendimento. Além disso, deu andamento:
• A mais uma etapa do Programa de Carreira ao Atleta (PCA), incluindo a formação de coaches;
• À formação da 3ª turma da Academia Brasileira de Treinadores (ABT), reunindo 127 treinadores de
Atletismo, Canoagem, Ciclismo e Remo;
• A uma edição especial do Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE) voltada para o
Planejamento Estratégico das Confederações (CAGE Plan);
• Ao Curso de Capacitação dos Chefes de Equipe (CCCE), para profissionalizar essa função de
grande importância no Time Brasil;
• Ao Curso de Introdução ao Sistema Olímpico, voltado para jornalistas esportivos.
A seguir os principais projetos desenvolvidos pelo IOB em 2015:
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PARA TREINADORES

ABT: Programa de formação e certificação de profissionais de educação física, para atuarem na
preparação de atletas de alto rendimento. Seu objetivo é complementar, com excelência, a formação
de treinadores e, dessa forma, contribuir de forma relevante para a conquista de resultados positivos no
esporte olímpico.
Academia Brasileira de Treinadores (ABT) 2013-2015
A 2ª turma da ABT formou 88 treinadores das áreas de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento. A primeira
visa preparar treinadores para atuarem na identificação, promoção e desenvolvimento de Talentos no
Esporte, e a segunda busca o resultado esportivo máximo do atleta de alto rendimento.
Os treinadores atendidos são oriundos das modalidades de Judô, Taekwondo e Lutas. Cada aluno
participou de 7 módulos presenciais, 3 módulos a distância e 3 módulos de estágio nacional e
internacional, totalizando 843 horas de curso.
Academia Brasileira de Treinadores (ABT) 2015-2016
A 3ª turma da ABT selecionou e iniciou a formação de 126 treinadores da área de desenvolvimento, os
quais estão sendo preparados para identificar, promover e desenvolver jovens talentos no esporte.
Os treinadores dessa turma são oriundos das modalidades de Atletismo, Canoagem, Ciclismo e Remo.
Cada aluno, até novembro de 2016, participará de 4 módulos presenciais, 4 módulos a distância e 1
módulo de estágio internacional, totalizando 372 horas de curso.

PARA GESTORES ESPORTIVOS

O objetivo do Programa de Gestores é promover e expandir habilidades 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 a executivo, das diversas instituições
esportivas do país.
Curso Avançado de Gestão Esportiva - CAGE 6ª edição (2014/2015)
Capacitou 35 gestores, oriundos das principais organizações esportivas do país. Cada aluno participou
de 4 módulos presenciais e 3 módulos a distância, totalizando 360h de curso.
Curso Avançado de Gestão Esportiva - CAGE PLAN (2015/2016)
Capacitará 37 gestores, oriundos das principais organizações esportivas do país. Cada aluno, até dezembro de
2016, participará de 4 módulos presenciais e 4 módulos a distância, totalizando 360h de curso.
Atualmente, todos os esforços estão voltados para os Jogos Olímpicos Rio 2016 – o ciclo esportivo
mais importante que já tivemos no Brasil. Após este ciclo, novos desafios deverão ser enfrentados pelas
organizações esportivas do país. Pensando nisso, o IOB desenvolveu o CAGE Plan, uma edição temática,
focada em Planejamento Estratégico, oferecendo às organizações esportivas melhores condições de
enfrentar os próximos ciclos olímpicos.
Ao final dessa edição, os alunos terão desenvolvido o Planejamento Estratégico da sua Organização
Esportiva para os ciclos Olímpicos de 2020 e 2024 para as modalidades de verão, e 2022 e 2026 para as
modalidades de inverno.
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Curso de Capacitação de Chefes de Equipe – CCCE 1ª edição (2014/2016)
Está capacitando cerca de 45 Chefes de Equipe, oriundos das Confederações Brasileiras dos Esportes
Olímpicos, que atuaram na missão dos Jogos Pan-americanos Toronto 2015 e vão atuar nos Jogos
Olímpicos Rio 2016. Cada aluno, até novembro de 2016, participará de 8 módulos presenciais,
totalizando 180h de curso.
Curso Fundamentos da Administração Esportiva - FAE 1ª e 2ª edição de 2015
Capacitou, no total, 96 gestores, oriundos das principais organizações esportivas do país. Cada aluno
participou de 8 módulos a distância, totalizando 70h de curso.
Curso de Introdução ao Sistema Olímpico – CISO Edição 2015
Capacitou 38 jornalistas dos principais meios de comunicação, credenciados para a cobertura dos Jogos Panamericanos Toronto 2015. Cada aluno participou de cinco módulos a distância, totalizando 45h de curso.

PARA ATLETAS

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 transição da carreira de atleta profissional para o mercado de trabalho.
PCA - Núcleo de apoio à transição de carreira
• Turma 3 (2014/2015): orientou e apoiou 13 atletas olímpicos e pan-americanos.
• Turma 4 (2015/2016): está orientando e apoiando 12 atletas olímpicos e pan-americanos; e está
formando 8 coaches assistentes, sendo eles ex-treinadores e ex-atletas renomados.
Todos os alunos – gestores, treinadores e atletas – atendidos pelo IOB têm os seus estudos custeados pelo COB,
com pequena participação do COI, por intermédio da Solidariedade Olímpica Internacional (SOI)

8.1. Comunicação
O trabalho de Comunicação do Comitê Olímpico do Brasil, em 2015, seguiu o Plano de Comunicação
da entidade, de forma a contemplar a divulgação das atividades das diferentes áreas do COB. Todas as
ações planejadas e realizadas pela Assessoria de Comunicação foram desenvolvidas de forma integrada,
visando otimizar o resultado das ações pelos diversos públicos do COB através dos diferentes canais da
entidade, a saber:

8.1.1. Comunicação Institucional / Gestão de Conteúdo
Responsável pela coordenação, produção, edição/revisão de conteúdo (textos, notícias, entrevistas, vídeos,
fotos, galerias, cobertura de eventos, posts, entre outros) para os sites, hot sites e redes sociais (Facebook,
Twitter, Google+, YouTube e Instagram) do COB, do Time Brasil e de seus produtos/eventos, a área de
Comunicação Institucional/Gestão de Conteúdo também coordenou a comunicação com os diversos públicos
que entraram em contato com a instituição por e-mail, por redes sociais e pelo canal Fale Conosco (site do
COB), além do canal OnBus Digital, que exibe conteúdo em monitores instalados em ônibus no Rio de Janeiro.
A área respondeu também, em 2015, pela redação das mensagens COB Comunica.
A Missão para os Jogos Pan-americanos Toronto 2015 contou com dois representantes da área, que
acompanharam a delegação do Time Brasil para realizar a edição dos sites e auxiliar na produção
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de conteúdo, bem como na alimentação das redes sociais. Em termos de volume de notícias, a área
produziu cerca de 1.000 publicações. O conteúdo estático/histórico dos sites COB, Time Brasil e Jogos
Escolares foi revisado, permitindo uma análise completa do material, cuja reformulação foi terminada no
terceiro trimestre de 2015.
O canal OnBus seguiu como parceiro em 2015. A área se responsabilizou pela produção do conteúdo
que vai às telas, duas vezes por semana, em 500 veículos que circulam diariamente no Rio e no
Grande Rio. A média de passageiros por mês, nos ônibus com monitores, gira em torno de 9 milhões.
O conteúdo enfatiza notícias do próprio COB, do Time Brasil, do esporte em geral e curiosidades do
mundo olímpico.
Alguns números da área em 2015:
• Cerca de 900 notícias para sites e hot sites;
• Cerca de 600 templates para OnBus;
• Mais de 500 mensagens recebidas pelo Fale Conosco, com 95% das solicitações atendidas;
• Mais de 10.000 mensagens recebidas por e-mail, sendo distribuídas internamente de acordo com
as necessidades;
• Cerca de 50 mensagens “COB Comunica” disparadas.

8.1.1. Imagem
A área de Imagem foi responsável pela coordenação dos fotógrafos em todos os eventos nacionais e
internacionais que o COB esteve presente em 2015, tais como os Jogos Pan-americanos, as duas etapas dos
Jogos Escolares da Juventude e o Prêmio Brasil Olímpico, além de organizar, de forma adequada, o acervo
iconográfico da entidade (mais de 10.000 fotos e 3.000 vídeos), visando sua preservação e divulgação.
Foram produzidos também 256 vídeos institucionais sobre as ações do COB e do Time Brasil, e foram
publicadas na Sala de Imprensa mais de 7.400 fotos, contribuindo para a divulgação das ações do COB/
Time Brasil no ano de 2015. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o número de solicitações de
imagens do nosso acervo, comparado a 2014, cresceu consideravelmente, assim como o número de uploads
de fotos na Sala de Imprensa do COB, ferramenta cada vez mais utilizada pelos veículos de mídia.
Em 2015 a área foi responsável pela contratação da empresa responsável pelas coberturas fotográficas
de todos os eventos do ano, coordenando os fotógrafos nos Jogos Pan-americanos Toronto 2015, nas
duas etapas dos Jogos Escolares da Juventude e no Prêmio Brasil Olímpico.
A Sala de Imprensa do COB continua sendo o principal canal de divulgação das fotos produzidas pela
entidade, com um crescimento expressivo de 134% no número de downloads de imagens em relação a
2014. O número de requisições de imagens fora da Sala de Imprensa teve um crescimento considerável
de 41% em relação a 2014. Foram publicadas 7.469 fotos, um aumento de 47% em relação a 2014. O
número de imagens solicitadas, para uso em mídias sociais, cresceu 581% em relação a 2014 e para o
uso em revistas cresceu 439% no mesmo período.
Além disso, como a demanda de vídeos vem aumentando consideravelmente a cada ano, foram
adquiridos equipamentos (steady cam, gimble para o drone, etc) que permitiram uma melhora na
qualidade do material produzido e entregue. A Área de Imagens foi responsável pela filmagem, edição
e entrega de diversos filmes institucionais de eventos e/ou ações realizadas pelo COB/Time Brasil.
Comparado com 2014 o número de vídeos produzidos teve um forte aumento, totalizando 250 peças,
com média de aproximadamente 21 vídeos/mês. Aumento de 137% em relação a 2014.
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Após elaboração de Edital, foi contratada empresa para produzir diversos vídeos para 2016, como
os dois para dar continuidade ao Programa de Prevenção de Lesões sobre as modalidades handebol
e ciclismo estrada. Este último, já filmado em dezembro, além de outros quatro vídeos de animação
solicitados pela área de Performance Esportiva, também em andamento desde dezembro.
A seguir, o trabalho detalhado realizado pela área de Imagem nos eventos já mencionados, a partir da
contratação da empresa Exemplus:
JOGOS PAN-AMERICANOS TORONTO 2015 – 10 A 26 DE JULHO – TORONTO/CANADÁ

Coordenação, junto à Área de Relações com a Imprensa, do trabalho dos fotógrafos contratados;
filmagem, edição e finalização de vídeos e depoimentos dos atletas e técnicos na Vila, locais de
treinamento, aclimatação em York e demais locais para divulgação nos canais de comunicação do COB e
Time Brasil.
JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12-14 ANOS – 03 A 12 DE SETEMBRO – FORTALEZA/CE

Coordenação, junto à Área de Relações com a Imprensa, do trabalho dos fotógrafos contratados;
organização da atividade “Fotógrafo por um Dia”; seleção diária de imagens para o telão do Centro de
Convivência; site JEJ, Facebook; filmagem, edição e finalização de vídeos e depoimentos dos JEJ para
divulgação nas redes sociais.
JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 15-17 ANOS – 12 A 21 DE NOVEMBRO – LONDRINA/PR

Coordenação, junto à Área de Relações com a Imprensa, dos fotógrafos contratados; organização da
atividade “Fotógrafo por um Dia”; seleção diária de imagens para o telão do Centro de Convivência, site
JEJ, Facebook; filmagem, edição e finalização de vídeos e depoimentos dos JEJ para divulgação nas redes
sociais. Coordenação de fotografo extra para cobertura das competições de atletismo em Maringá.
PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO 2015 – 15 DE DEZEMBRO

Seleção de imagens para a cerimônia do PBO, vídeos, site, revista, etc; coordenação do trabalho dos
fotógrafos no dia do evento, upload imediato de fotos na Sala de Imprensa após a cerimônia.
DADOS RELEVANTES DA ÁREA DE IMAGENS EM 2015
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Números relevantes:
• Mais de 250 vídeos produzidos em 2015 (média de 21 vídeos/mês);
• 7.469 fotos disponibilizadas na Sala de Imprensa do COB (média de 622 fotos/mês);
• 21.375 downloads de imagens na Sala de Imprensa do COB (média de 1.781/mês).

8.1.3. Relações com a Imprensa
A área de Relações de Imprensa do COB continuou, em 2015, trabalhando as diversas ações da entidade
na preparação do Time Brasil para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Com a aproximação dos Jogos, aumenta
a demanda por informações deste tipo e a área procurou disseminar valores, ações e bons resultados do
Comitê Olímpico do Brasil através da Imprensa.
As ações da área de Esportes do COB que alcançaram mais destaque na mídia em 2015 foram:
inauguração do CT de ginástica artística; contratação de técnicos, estrangeiros ou brasileiros; board
de treinadores; ações diretas de ciências do esporte na preparação dos atletas; e aquisição e cessão de
equipamentos esportivos. Das ações do Instituto Olímpico Brasileiro, destacamos a Academia Brasileira
de Treinadores, com boa repercussão na imprensa brasileira. As ações de marketing, como o lançamento
do mascote Ginga, também tiveram bom espaço na imprensa.
O grande marco da área de Relações com a Imprensa do COB em 2015 foram os Jogos Pan-americanos
de Toronto. Todo o planejamento do ano foi voltado para as ações a serem desenvolvidas antes,
durante e depois do evento. Os resultados alcançados foram extremamente positivos. Após os Jogos
Pan-americanos, realizamos duas ações estratégicas de suma importância visando a preparação de
importantes agentes para o Rio 2016:
• Workshop com as assessorias de imprensa das confederações;
• Media Training para porta-vozes do COB.
No relacionamento direto com a imprensa, a área possibilitou alguns encontros ou visitas, com o objetivo de
aproximar o COB de alguns dos principais veículos de informação do Brasil, proporcionando o entendimento
mais amplo entre as partes. Destacam-se as visitas às redações do UOL, ESPN Brasil, Folha de SP, Sportv, Editora
Abril, as visitas de jornalistas ao COB (TV Globo, Ancelmo Gois/ O Globo, Globoeporte.com, UOL, O Globo); e
os encontros com jornalistas da revista Piauí, TV Record, entre outros.
Com vistas aos Jogos Rio 2016, iniciamos em 2015 o processo de credenciamento da mídia impressa
para a cobertura da competição. Serão cerca de 900 jornalistas credenciados pelo COB.
Em paralelo à divulgação das ações do COB na preparação da delegação brasileira para os Jogos Rio
2016, a assessoria de imprensa trabalhou na divulgação dos principais eventos organizados, ou com
participação do COB, no ano, listados a seguir: as duas edições dos Jogos Escolares da Juventude; as
ações do Instituto Olímpico Brasileiro; o lançamento do mascote do Time Brasil; o Prêmio Brasil Olímpico,
entre outros.

8.1.4. Mídias Digitais
O principal objetivo da área de Comunicação Digital é criar e manter canais de comunicação com a sociedade
brasileira e os demais stakeholders do COB, a fim de divulgar com eficiência as mensagens da instituição.
Com a aproximação dos Jogos Olímpicos Rio 2016 o volume de informações aumenta significativamente:
campanhas de lançamento da mascote e ativos do Time Brasil, informações sobre classificação dos atletas e seu
desempenho, projetos especiais para captação de conteúdo, eventos-teste na cidade e muito mais. O volume
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de conteúdo gerado para as redes sociais duplicou em relação ao ano anterior.
Aumento no número de fãs por canal:

Principais ações da área no ano de 2015:
• Reformulação dos sites do COB/Time Brasil em parceria com a área de tecnologia;
• Cobertura de Toronto 2015 em parceria com Globoesporte.com, SporTV e Esporte Interativo –
promovendo o maior alcance on-line do Time Brasil nos últimos anos e muitas pautas para os
principais portais;
• Novas editorias de conteúdo para redes sociais do Time Brasil – destacando ainda mais a presença
dos atletas brasileiros em nossos canais;
• Redefinição da persona on-line do Time Brasil;
• Lançamento da mascote do Time Brasil, Ginga, em parceria com o Facebook, com hotsite exclusivo
e nas redes sociais;
• Inserir o Time Brasil dentre as maiores Confederações Nacionais Olímpicas em número de pessoas
alcançadas diretamente pelas redes sociais, passando da 4ª posição para a 3ª posição no Facebook,
atrás apenas do Team USA e Team GB;
• Parceria com outros canais digitais para aumentar o alcance e presença da marca para uma
nova audiência;
• Aumentar o engajamento e reconhecimento da marca Time Brasil para um público mais jovem
através do perfil dos Jogos Escolares;
• Acompanhamento de todos os atletas classificados para os Jogos Rio 2016: publicação de posts,
entrevistas exclusivas via Facebook (Face2Face) e principais resultados e índices;
• Ativação da campanha “Eu sou Time Brasil” com hotsite exclusivo e nas redes sociais;
• Ativação dos produtos de licenciamento do Time Brasil nas redes sociais;
• Cobertura “Jogos Escolares da Juventude” – nas duas etapas.
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9. DIRETORIA EXECUTIVA DE CULTURA OLÍMPICA
9.1. Conhecimento e Valores Olímpicos
9.1.1. Biblioteca
Atuando como suporte informacional da instituição, a Biblioteca do COB constitui um Centro de
Documentação e Informação, tendo como missão a organização e preservação do acervo. Sua principal
finalidade é tornar acessíveis documentos arquivados, incentivando à leitura, orientando pesquisas e
consultas ao acervo. A seguir, as principais ações da área em 2015:
• Troca do sistema de gestão das rotinas da biblioteca por um software mais moderno, o qual
permitirá uma melhor automatização das atividades da área.
• Aquisição de 54 livros para o acervo bibliográfico.
• Recebimento, por doação, de 1.111 publicações (via protocolo).
• Digitalização de 10.226 mil artigos de periódicos, recebidos em doação do acervo João Havelange.
• Tratamento e incorporação ao acervo do COB de 2.650 publicações, incluindo periódicos, livros,
teses, artigos de periódicos e folhetos.
• Atendimento a 103 pedidos de pesquisas sobre o Movimento Olímpico, e esportes em geral, por
meio de e-mail, telefone e visitas à biblioteca.
• Empréstimo de 279 publicações.
• Cadastro de 15 novos usuários.
• Doação de 1.547 publicações.
• Participação da biblioteca do COB nos Jogos Escolares da Juventude 2015, com exposição e empréstimo
de livros, no intuito de disseminar o conhecimento sobre o Movimento Olímpico Brasileiro.

9.1.2. Educacional
A área Educacional possui como principais objetivos a difusão dos valores educativos do Olimpismo e a
promoção dos valores olímpicos nas escolas brasileiras e nas ações do COB. Essa atuação ocorre por meio de
atividades lúdicas, que buscam integrar esporte e educação, trabalhando temas como: Olimpismo, Jogo Limpo,
Amizade, Respeito, Excelência e Saúde. A seguir as principais atividades de 2015:
• Programação Cultural e Educativa dos Jogos Escolares da Juventude (etapas Fortaleza– 12 a 14
anos - e Londrina – 15 a 17 anos). A área atuou no desenvolvimento do conteúdo do Centro
de Convivência do evento, que, neste ano, teve o tema Igualdade de Gêneros. Além disso, em
parceria com os governos locais, foi montada uma programação cultural do Centro de Convivência,
levando aos atletas atrações culturais dos estados que sediam o evento. Foram realizadas também
atividades com as escolas da cidade-sede, com exibição de vídeos, bate-papo com atletas
embaixadores e jogos relacionados ao Movimento Olímpico.
• Palestra sobre Olimpismo na comunidade do Santa Marta, a convite da NBS rio + rio
• Parceria com a ONG Luta Pela Paz, no projeto Campeões Comunitários, que teve como objetivo
capacitar os professores nos valores e princípios do esporte, elevando seu nível técnico e a
excelência dos atletas competidores.
• Atualização do vídeo do Regulamento do Time Brasil.
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• Numa edição do COB nas Comunidades, o projeto teve como objetivo apresentar diferentes
modalidades esportivas, além de trabalhar os Valores Olímpicos e os conceitos de Olimpismo. O
evento aconteceu no CIEP Antoine Magarinos Filho, no Morro do Borel, na Tijuca. Foram atendidas
aproximadamente 250 crianças na faixa etária de 7 a 11 anos.

9.1.3. Publicações
A área atuou na concepção e no desenvolvimento das publicações institucionais do COB, conduzindo a
produção editorial, selecionando e/ou validando fornecedores especializados e prezando pela unidade e
padronização das publicações produzidas para atender a distintos departamentos. Buscou-se, ao mesmo
tempo, o aprimoramento do processo de produção, com o objetivo de melhoria de qualidade dos
produtos entregues, com a maior economia possível. Além disso, a área produziu ou prestou serviços de
redação e revisão de conteúdos oriundos de outras áreas da instituição. Dentre as publicações de 2015,
elencadas a seguir, destaque para o lançamento do livro Comitê Olímpico do Brasil – 100 anos, em
celebração ao centenário do COB:
• Livro Comitê Olímpico do Brasil – 100 anos
• Anuário Comitê Olímpico do Brasil: Somos #Time Brasil
• Relatório anual de atividades – 2014
• Material didático da ABT – Turma 2 / Nível 3
• Cartilha Regulamento Time Brasil Toronto 2015
• Folheto hidratação Toronto 2015
• Apresentação para TV alimentação, hidratação e sono Toronto 2015
• Material didático ABT – Turma 3
• Cartilha Time Brasil
• Folder Prêmio Brasil Olímpico

9.1.4. Memória Olímpica
A área é responsável pela aquisição, controle e guarda de peças do Acervo COB. Responde, ainda, pela
organização e gestão de exposições e atividades culturais. O nosso objetivo é preservar e divulgar o
Movimento Olímpico.
Em 2015, a Memória Olímpica realizou as seguintes atividades:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Prestação de contas do projeto Construindo a Memória Olímpica Brasileira, apoiado pela
Solidariedade Olímpica, junto ao Departamento de Controle de Contratos e Convênios.
• Resposta às diligências de prestação de contas ao MinC da exposição Jogos Olímpicos: Esporte,
Cultura e Arte, junto ao Departamento de Planejamento e Controle Financeiro.
ACERVO

• Pesquisa, identificação, catalogação, acondicionamento e guarda de 67 novas peças para o acervo
do Comitê Olímpico do Brasil e introdução das fichas no Programa de Banco de Dados Donato;
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• Pesquisa, identificação, catalogação, acondicionamento e guarda de 250 peças do acervo João
Havelange e introdução das fichas no Programa de Banco de Dados Donato;
• Recebimento, seleção e organização de peças doadas para o acervo do COB.
• Seleção e empréstimo de acervo para amostra no I Congresso de Direito Desportivo, realizada na
Fundação Getúlio Vargas.
• Acompanhamento da montagem e desmontagem da amostra na FGV.
• Organização de acervo guardado no Parque Aquático Maria Lenk para transferência de local.
ATENDIMENTO A PESQUISADOR

• Atendimento a jornalista do Núcleo de Jornalismo de Dados/O Globo sobre projeto com as
tochas olímpicas e posterior acompanhamento à sessão de fotos das mesmas para o blog http://
infograficos.oglobo.globo.com/rio-2016/tochas-olimpicas.html
• Seleção de material e atendimento a pesquisador sobre João Havelange.
• Pesquisa e seleção de acervo para projeto de exposição itinerante Se Prepara Brasil, patrocinada
pela Bradesco Seguros.
• Reunião e atendimento à equipe da Casa da Moeda e Rio 2016.

10. RELAÇÕES INTERNACIONAIS
O objetivo principal em 2015 foi o de prestar um atendimento de qualidade aos nossos clientes
internacionais no Brasil, bem como aos clientes nacionais nos eventos internacionais, no caso os
presidentes de Confederações, dirigentes dos desportos olímpicos cujas confederações são filiadas ao
COB. A seguir, outras atividades desempenhadas pela área:
• Projeto dos Jogos Pan-americanos Toronto 2015: comunicação com o Comitê Organizador,
transporte, passagens aéreas, acomodação, ingressos, credenciamento, comunicação com
presidentes de Confederações, etc.
• Projeto dos Jogos Olímpicos Rio 2016: pré-operacional - Comunicação com o Comitê Organizador,
transporte, acomodação, ingressos, credenciamento, revezamento da tocha, comunicação com
presidentes de Confederações, etc.
• Assembleias e Reuniões de Trabalho (Confederações Brasileiras Olímpicas): coordenação,
comunicação com presidentes de Confederações, transporte, passagens aéreas, acomodação,
alimentação, contratação de serviços e equipamentos, etc.
• Reunião Estratégica das Américas: coordenação, operação do evento, transporte, passagens aéreas,
acomodação, contratação de serviços e atendimento aos presidentes de Comitês Olímpicos Nacionais.
• Coordenação e distribuição dos documentos para traduções simples, juramentadas e revisões de
traduções de todas as áreas funcionais do COB.
• Interface com o Ministério de Relações Exteriores a respeito de vistos de entrada para o Brasil
de atletas, dirigentes, treinadores etc. em eventos organizados pelas Confederações Brasileiras
Olímpicas, bem como Embaixadas e Consulados Brasileiros no exterior e no Brasil com relação à
solicitação de vistos e demais assuntos do âmbito internacional.
• Suporte a ODESUR – Traduções, elaboração de documentos, suporte em eventos, etc.
• Programas SOI – Comunicação internacional com a Solidariedade Olímpica Internacional, ODEPA,
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MEMOS, Comitês Olímpicos Nacionais, coordenação dos cursos da Solidariedade junto ao
Departamento SOI Brasil, envio de documentos, etc.

11. ASSESSORIA JURÍDICA
Assessoria jurídica às unidades administrativas do COB, através da revisão ou confecção de documentos;
acompanhamento de processos administrativos e judiciais, com gestão das atividades dos escritórios externos
nas áreas de propriedade intelectual, cível, tributária e trabalhista e Tribunal de Contas; elaboração de respostas
de ofícios e relatórios a serem enviados a diversos órgãos públicos e às Confederações filiadas ao COB.
No curso de 2015, foram realizadas 850 demandas através do sistema de solicitações jurídicas, além de
cerca de outras 200 recebidas através de mensagens eletrônicas ou por outros meios.
Vale destacar a mudança realizada no atendimento a temas estratégicos para este setor: rescisão de
contratos com os antigos escritórios e contratação de novas sociedades de advogados, especializadas,
respectivamente, em processos no Tribunal de Contas da União, tributários e trabalhistas. Outras
atividades desenvolvidas em 2015:
• Participação nas reuniões do Comitê Estratégico e do Colegiado Esportivo do COB;
• Participação, no Senado Federal, da comissão que visa à elaboração de anteprojeto de
modernização da Lei Geral do Desporto;
• Análise e elaboração de contratos diversos visando à preparação dos atletas brasileiros para os
Jogos Olímpicos Rio 2016;
• Análise e assessoria jurídica para elaboração de diretrizes relacionadas à regra 40 da Carta Olímpica;
• Análise e elaboração de contratos relativos à participação da delegação brasileira nos Jogos Panamericanos Toronto 2015;
• Assessoria jurídica direta à delegação brasileira nos Jogos Pan-americanos Toronto 2015 (envio de
um advogado na Delegação: Pedro Henrique Rebello de Mendonça);
• Elaboração de contratos relacionados ao Centro de Treinamento Time Brasil;
• Apoio à locação e à instalação do Espaço Time Brasil;
• Registro das novas marcas do COB, como Time Brasil e Ginga;
• Assessoria jurídica em aquisição de equipamentos, locação de imóveis, contratação de serviços e
outras atividades de apoio direto do COB aos atletas brasileiros;
• Suporte jurídico ao projeto “Laboratório Olímpico”;
• Suporte jurídico ao projeto “Estratégia Náutica”;
• Assessoria jurídica à execução do projeto “Preparação Inicial da Equipe Brasileira de Vela Jogos
Olímpicos 2016 a 2020”;
• Formalização da contratação de profissionais para equipes multidisciplinares em apoio a atletas brasileiros;
• Formalização de concessão de incentivos materiais a atletas brasileiros por meio de bolsa;
• Apoio à contratação da rede de hotéis das cidades-sede dos Jogos Escolares da Juventude;
• Consultoria e contratos de patrocínio para Time Brasil, Prêmio Brasil Olímpico e Jogos
Escolares da Juventude;
• Monitoramento em cooperação com escritório externo do uso impróprio das marcas do COB;
• Atendimento a consultas formuladas por confederações filiadas;
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• Assessoria na realização de assembleias e reuniões de trabalho nas reuniões do Conselho Executivo;
• Análise de alterações estatutárias das confederações filiadas, auxiliando o Conselho Executivo;
• Definição de estratégias e acompanhamento processual de processos administrativos e judiciais;
• Assessoria jurídica às atividades da Comissão de Atletas do COB;
• Análise de inovações legislativas afetas às atividades do COB e ao desporto em geral;
• Localização de bens móveis de titularidade do COB advindos do contrato com Poupa Ganha e
tratativas quanto à titularidade de imóvel, situado em Teresina/Piauí;
• Contratação do escritório de advocacia Loureiro Maia para assessoria jurídico-trabalhista de
natureza consultiva e contenciosa;
• Análise e elaboração de contratos de bens e serviços, e aditivos;
• Revisão de editais de compra de bens e serviços.

12. ACADEMIA OLÍMPICA BRASILEIRA
A Academia Olímpica Brasileira tem o papel de articulação com os centros de Estudos Olímpicos
existentes nas universidades brasileiras. Os desafios continuam sendo os de estimular as secretarias de
educação, as unidades escolares e os projetos pedagógicos das escolas a inserirem a Educação Olímpica
como um programa a ser dinamizado aos alunos, para que compreendam o significado do Olimpismo.
Principais participações e realizações em 2015:
No mês de janeiro, na cidade de Foz do Iguaçu, a realização do Seminário Valores do Esporte e
Educação Olímpica. O evento constou da programação paralela do 30° Congresso Internacional de
Educação Física – FIEP/2015. O objetivo foi discorrer e instigar a respeito da importância do Olimpismo,
da paixão que o mesmo desperta nas pessoas.
Em abril, a realização do V Seminário Esporte, Atividade Física e Saúde, evento promovido e realizado na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Já em outubro, houve a realização do Seminário Internacional de Educação Olímpica, promovido pela
Universidade Federal do Espírito Santo, através do centro de estudos olímpicos ARETE, tendo como tema
central Valores em Jogo.

13. COMISSÃO DE ESPORTES E MEIO AMBIENTE
As palestras e aulas em universidades e escolas públicas e particulares são as principais ações
desenvolvidas pela Comissão de Esportes e Meio Ambiente, além das reuniões com ONGs que atuam
nessas áreas. Os benefícios diretos são tanto a transmissão de conhecimentos, quando à conscientização
acerca dos problemas ambientais. E, principalmente, a formação de lideranças em proteção do meio
ambiente. Atualmente, uma empresa especializada presta consultoria para as ações relacionadas ao
meio ambiente nos Jogos Escolares da Juventude, na qual mapeia as ações que já foram realizadas e faz
recomendações para as edições futuras. Este projeto foi apresentado pelo COB à Solidariedade Olímpica
Internacional, que o aprovou e o financia.
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14. COMISSÃO DE ATLETAS
A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil tem por missão representar os atletas olímpicos
perante o COB, fortalecendo os laços de comunicação e interação entre as partes. Seus principais
objetivos são:
a) Estabelecer um ambiente de discussão, em que os atletas possam compartilhar informações e ideias
relacionadas aos Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos, Jogos Sul-americanos e competições de
igual natureza, e demais ações a serem realizadas em prol do Movimento Olímpico;
b) Dar sugestões, recomendações ou informações sobre quaisquer assuntos relacionados com o
Movimento Olímpico;
c) Analisar a adoção dos melhores modelos, técnicas e padrões para o desenvolvimento dos atletas;
d) Representar os interesses dos atletas olímpicos e formular recomendações a esse respeito;
e) Incentivar a presença feminina no esporte;
f) Apoiar o desenvolvimento da educação dos jovens através do esporte.
A Comissão de Atletas é composta por 19 atletas olímpicos, número igual ao da Comissão de Atletas
do COI. A duração do mandato dos atletas eleitos, nomeados membros da Comissão de Atletas, é de
quatro anos, com início em janeiro do ano seguinte à realização dos Jogos Olímpicos e com término no
fim de dezembro do ano da realização dos Jogos Olímpicos seguintes (ciclo olímpico). Observados os
critérios de elegibilidade estabelecidos, a Comissão de Atletas compreenderá:
a) 15 (quinze) atletas eleitos;
b) 4 (quatro) atletas nomeados pelo Conselho Executivo do COB, fazendo parte destes,
obrigatoriamente, todo atleta olímpico brasileiro membro da Comissão de Atletas do COI.
ATLETAS ELEITOS PARA O 2ª MANDATO, CORRESPONDENTE AO CICLO OLÍMPICO 2013-2016:

• Emanuel Fernando Scheffer Rego – Presidente da Comissão de Atletas
• Fabiana Alvim de Oliveira
• Fabiana de Almeida Murer
• Fabiano Peçanha
• Fernanda Oliveira Horn
• Isabel Clark Ribeiro
• Marcelo Magalhães Machado
• Nivalter Santos de Jesus
• Rafael Carlos da Silva
• Renzo Pasquale Zeglio Agresta
• Tatiana Lemos de Lima Barbosa
• Chana Franciela Masson de Souza
• Maria de Lourdes Mazzoleni Portela
• Robert Scheidt
• Yane Marcia Campos da Fonseca Marques
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ATLETAS MEMBROS, INDICADOS PELO CONSELHO EXECUTIVO DO COB PARA FAZEREM PARTE DA
COMISSÃO:

• Hortência Marcari – Vice-Presidente da Comissão de Atletas
• Arthur Nabarreti Zanetti
• Thiago Machado Vilela Pereira
• Gustavo França Borges
Por solicitação do Presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, em 26 de fevereiro de 2013, foi realizada,
na sede do COB, a 1ª reunião de posse dos membros no 2º mandato da Comissão de Atletas, eleitos na
1ª eleição desta Comissão.
A Comissão de Atletas do COB reuniu-se no dia 23 de novembro de 2015, na sede deste Comitê, com o
seguinte cronograma:
10 horas – Visita ao Parque Olímpico
11 horas – Visita ao Parque Aquático Maria Lenk
15 horas – Reunião:
• Classificações Olímpicas – Regras, insatisfações e sugestões;
• Criação da Associação Brasileira de Atletas Olímpicos.
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