Para alcançarmos este resultado, o COB realizou
um monitoramento durante todo o ano de 2013,
estabelecendo estratégias de investimentos visando ao
aprimoramento e desenvolvimento de cada modalidade,
disciplina ou atleta com potencial de resultado. Vale
destacar que os projetos do COB e das Confederações
Brasileiras Olímpicas não visam apenas à conquista
de medalhas olímpicas e mundiais. Em 2013, o Brasil
conquistou outros resultados importantes no tiro com
arco, levantamento de peso, triatlo, lutas e tiro esportivo.
A mudança de estágio em algumas modalidades é um
fator que também mostra a evolução do esporte olímpico
brasileiro.
Faltando pouco mais de dois anos para os primeiros Jogos
Olímpicos realizados na América do Sul, o COB segue
trabalhando intensamente para colocar o Brasil entre
os dez países mais bem colocados no quadro geral de
medalhas do evento, conquista inédita para o esporte
brasileiro. Estamos cientes do tamanho desse desafio e
trabalhando arduamente para cumpri-lo.
Em setembro de 2013, realizaram-se, pela primeira vez, os
Jogos Sul-americanos da Juventude, em Lima, no Peru, e o
Time Brasil obteve desempenho espetacular. Representado
por 99 atletas, conquistou 142 medalhas (72 de ouro, 38
de prata e 32 de bronze) em todas as 22 modalidades do
programa esportivo do evento.
Apesar de a organização não promover um quadro
de oficial de medalhas, o desempenho dos atletas
brasileiros e a manutenção da hegemonia no continente
são motivos de comemoração. Além de um rico
intercâmbio com outros países e culturas, os jovens atletas
brasileiros demonstraram uma dedicação muito grande
e os resultados comprovam que estamos com boas
perspectivas. O desempenho em Lima será importante
para analisarmos nossas chances nos Jogos Olímpicos da
Juventude de Nanjing. Para o COB, este evento também

dá sinais importantes de uma evolução sustentável já
pensando no planejamento pós Jogos Olímpicos Rio
2016. Estar atentos à renovação para que tenhamos uma
geração de sucesso nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e
assim por diante.
Por fim, uma menção honrosa a Bernard Rajzman,
medalhista olímpico em Los Angeles 1984 e eleito, em
2013, novo integrante do Comitê Olímpico Internacional.
Saudações Olímpicas!

carlos Arthur Nuzman
Presidente do COB
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1. VICE-PRESIDÊNCIA

João Tomasini Schwertner

Vice-Presidente: André Gustavo Richer

José Luiz Vasconcellos

Confederação Brasileira de Canoagem

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 Olímpico Brasileiro.
Manteve correspondência com os órgãos governamentais em relação aos projetos de solicitação de
recursos das Confederações ao Ministério do Esporte, orientando os presidentes das Confederações,
sempre que solicitado.

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

José Maria Marin

2. ASSEMBLEIA

Confederação Brasileira de Futebol

Em 2013, a Assembleia do Comitê Olímpico Brasileiro reuniu-se em uma Sessão Ordinária, realizada no
dia 26 de março, para tratar dos seguintes assuntos:

Confederação Brasileira de Ginástica

Maria Luciene Cacho Resende

I - Tomar conhecimento: a) Do relatório do Presidente referente ao exercício de 2012 e b) Do orçamento 2013;
II - Julgar as contas do exercício de 2012, acompanhadas do balanço financeiro e patrimonial, instruído
com o parecer do Conselho Fiscal;
III – Comitê Organizador dos XV Jogos Pan-americanos Rio 2007: tomar conhecimento: a) Do relatório
do Presidente referente ao exercício 2012; b) Do orçamento 2013; c) Aprovar as contas do exercício de
2012, acompanhadas do balanço financeiro e patrimonial, instruído com o parecer do Conselho Fiscal;
IV – Assuntos Gerais.

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

2.1. Constituição da Assembleia

Pedro Gama Filho
Confederação Brasileira de Lutas Associadas

Helio Meirelles Cardoso
Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno

MEMBROS NATOS PERMANENTES

Edson Altino Pereira Junior

João Havelange

Confederação Brasileira de Remo

Carlos Arthur Nuzman

Sami Arap Sobrinho

André Gustavo Richer

Confederação Brasileira de Rugby

Carlos Luiz Pinto Fernandes
Confederação Brasileira de Taekwondo

Membros Natos Temporários

Jorge Lacerda da Rosa
Confederação Brasileira de Tênis

Presidentes das Confederações Filiadas ao COB:

Alaor Gaspar Pinto Azevedo

José Antonio Martins Fernandes

Confederação Brasileira de Tênis de Mesa

Confederação Brasileira de Atletismo

Vicente Fernando Blumenshein

Francisco Ferraz de Carvalho

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Confederação Brasileira de Badminton

Frederico José Pereira da Costa

Interventor a partir de 26 de maio de 2012

Confederação Brasileira de Tiro Esportivo

Carlos Boaventura Correa Nunes

Carlos Alberto Machado Fróes

Confederação Brasileira de Basketball

Confederação Brasileira de Triathlon

Mauro José da Silva
Confederação Brasileira de Boxe
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4. CONSELHO FISCAL

Marco Aurélio Sá Ribeiro
Confederação Brasileira de Vela

Ary S. Graça Filho
Presidente licenciado da Confederação Brasileira de Voleibol

4.1. Composição do Conselho Fiscal

MEMBROS ELEITOS

Alexandre Abeid

Ângelo Moniz Freire Vivaqua

Presidente

Guilherme de Oliveira Campos

Membro Efetivo

Meton Braga de Alencar

Membro Efetivo

Bernard Rajzman
Christiane Paquelet

Em 2013, o Conselho Fiscal realizou quatro reuniões, atendidas pela Tesouraria, a saber:

Edson Figueiredo Menezes
Eduardo Henrique De Rose
João Alves Grangeiro
José Gustavo de Souza Costa
Manoel Felix Cintra Neto

09/03/2013

Análise de Dezembro de 2012 e aprovação do Balanço Patrimonial e Financeiro de 2012.

24/04/2013

Análise dos movimentos financeiros de Janeiro, Fevereiro e Março de 2013.

18/07/2013

Análise dos movimentos financeiros de Abril, Maio e Junho de 2013.

12/11/2013

Análise dos movimentos financeiros de Julho, Agosto e Setembro de 2013, homologação da
suplementação do orçamento de 2013 e homologação do orçamento do COB para o ano de 2014.

3. CONSELHO EXECUTIVO
Em 2013, o Conselho Executivo realizou um total de 12 reuniões, com a presença de seus membros,
deliberando sobre assuntos de sua competência, conforme está previsto no art. 32 do Estatuto.
O Conselho Executivo, tendo em vista o que preceitua o art. 28 § 3º, conjugado com o art. 37, ambos
do Estatuto do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, resolveu: 1) Indicar o Diretor Técnico
do Comitê Olímpico Brasileiro, Sr. Bernard Rajzman, para substituir o Secretário-Geral, Dr. André Gustavo
Richer, na função de um dos Vice-Presidentes da Diretoria do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos
Rio 2016, conforme previsto no Estatuto da Entidade, no Capítulo III do Título IV – Administração.; 2)
Indicar o Diretor Técnico do Comitê Olímpico Brasileiro, Sr. Bernard Rajzman, para substituir o SecretárioGeral, Dr. André Gustavo Richer, atuando como seu representante junto ao Conselho Executivo do
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, conforme previsto no Estatuto da Entidade, no
Capítulo IV do Título IV – Administração.

5. SECRETARIA-GERAL
O Secretário-Geral, André Gustavo Richer, 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 ter assessorado a Presidência nos processos de contrato de patrocínio 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.

3.1. Constituição do Conselho Executivo
Presidente e Membro do COI

Carlos Arthur Nuzman

Vice-Presidente e Secretário-Geral

André Gustavo Richer

Diretor Administrativo

Christiane Paquelet

Diretor Financeiro

Edson Figueiredo Menezes

Diretor Médico

João Alves Grangeiro Neto

Diretor Técnico

Bernard Rajzman

O Vice-Presidente e Secretário-Geral, André Gustavo Richer, e a Diretora Administrativa, Christiane
Paquelet, responderam no ano de 2013 pelas funções de Diretor Jurídico e Diretora Cultural,
respectivamente. Em janeiro de 2013, o Presidente do COB deu posse aos membros do Conselho
Executivo, tendo designado também o desportista Bernard Rajzman para assumir a Diretoria Técnica do
referido Conselho.
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6. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTES
6.1. Unidade de Jogos e Operações Internacionais
O ano de 2013 foi o primeiro ano de um ciclo olímpico mais importante da história do esporte brasileiro.
Após a participação em Londres, este foi um ano de revisão e de planejamento de toda a operação do
Time Brasil, visando Santiago 2014, Toronto 2015 e Rio 2016. Foram realizadas reuniões importantes para
o desenvolvimento do Centro de Alta Performance do Time Brasil, que, em 2016, estará localizado no
Centro de Capacitação Física do Exército, na Urca (CCFEx), bem como da base da Vela, na Escola Naval.
Para Toronto 2015, o principal evento que antecede os Jogos do Rio de Janeiro Rio 2016, o COB
pretende oferecer aos atletas um nível de serviço muito próximo ao dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Por
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isso, em 2013, foram visitadas potenciais instalações, entre escolas e universidades, com capacidade para
receber nossos atletas.
Este foi também o ano de estreia dos Jogos Sul-americanos da Juventude, que aconteceram na cidade
de Lima, no Peru. Como de costume, o COB reuniu toda a delegação em um seminário prévio, em
São Paulo, no qual todas as informações importantes foram passadas aos jovens atletas, tanto para a
operação em Lima, quanto para o resto de suas carreiras, além do momento especial de vivenciarem os
Jogos de 2016. A participação brasileira no evento reforçou a hegemonia do país no continente sulamericano, mesmo na faixa etária de 13 a 17 anos. O Brasil conquistou 142 medalhas, sendo 72 de
ouro, 38 de prata e 32 de bronze. Foram as missões do Time Brasil, a Unidade de Jogos e Operações
Internacionais seguiu com o desenvolvimento das parcerias internacionais. Foram assinados importantes
acordos com o Comitê Olímpico da Holanda (NOC*NSF) e com o Japanese Sports Council, que
certamente poderão auxiliar no desenvolvimento de nossos atletas, com a troca de profissionais, camps
de treinamento e diversas outras possibilidades previstas.
Foi assinado também um acordo estratégico com o Centro de Treinamento de Altitude de Flagstaff, no
Arizona. O centro de treinamento está 2.100m acima do nível do mar, considerado o ideal para este
tipo de treinamento. Graças ao convênio, os atletas brasileiros têm prioridade de datas, garantindo uma
vantagem sobre as demais equipes do mundo, que também costumam frequentar o CT, como o Japão e
a Austrália.
O ano de 2013 também foi importante para a preparação final dos atletas brasileiros para os Jogos
Olímpicos de Inverno Sochi 2014, onde o Brasil estará representado pela maior delegação da sua história
na competição (12 atletas), com classificações inéditas no bobsleigh feminino, na patinação artística
feminina e no biatlo feminino.

confederações foram contempladas com este recurso, beneficiando aproximadamente 80 atletas, seja
com a participação em campeonatos ou com a contratação de treinadores, a compra de equipamentos
ou exames diversos.
Para os próximos anos, o principal desafio da área será relacionado à Inteligência Competitiva, em que,
com base em informações históricas, de todas as Confederações, poderá propor melhorias em processos
formais e na própria gestão esportiva das entidades. Assim como realizar parcerias com institutos,
universidades e outros CONs (Comitês Olímpicos Nacionais), além de outras ações que tenham como
objetivo o desenvolvimento do esporte em longo prazo. As principais melhorias da área, ocorridas em
2013 e já percebidas pelos envolvidos nesse processo de implantação do SIGEF, são:
• Formalização do Planejamento Estratégico das Confederações, permitindo a completa visualização
da utilização dos recursos públicos em curto prazo (para o ano de 2014), bem como das demais
fontes de recursos de todas as Confederações de esportes olímpicos. Podem-se citar como outras
fontes de recurso: patrocínios, convênios com o Ministério do Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte,
Plano Brasil Medalha e Solidariedade Olímpica, do COI.
• Padronização das informações, a partir do cadastro básico de informações dos atletas, das
pessoas físicas e jurídicas, bem como dos eventos (esportivo ou não). Ao criar um projeto, a
Confederação precisa selecionar essas informações previamente cadastradas, diminuindo o tempo
de preenchimento, mês a mês, das solicitações de recurso.
• Conhecimento das metas e dos resultados esportivos esperados nas competições mais importantes,
acompanhando se o planejamento feito no ano anterior está sendo efetivado. Ou seja, se está
colhendo os resultados contínuos e sustentáveis para se atingir a meta de se tornar Top Ten, em
número de medalhas, nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Principais projetos da área do ano em 2013:
• Projeto Lima 2013 - Jogos Sul-americanos da Juventude

6.3. Desenvolvimento e Projetos Especiais

• Projeto Sochi 2014 - Jogos Olímpicos de Inverno

A Gerência Geral de Desenvolvimento e Projetos especiais tem como principal missão potencializar
as chances de bons resultados esportivos – de modalidades e atletas – nas disputas de Jogos Pan-americanos e Jogos Olímpicos. Para isso, a área realiza, periodicamente, processos de identificação
e de avaliação de atletas e de modalidades que apresentem esse potencial de desenvolvimento e de
aprimoramento. A partir dessa análise, a gerência planeja, organiza, custeia, coordena, executa e avalia
as ações que visem alcançar esse objetivo. Sendo assim, de acordo com as necessidades e a realidade de
cada modalidade, foram realizadas, em 2013, ações de:

• Projeto Santiago 2014 - Jogos Sul-americanos
• Projeto Vargas 2014 - Jogos Sul-americanos de Praia
• Projeto Toronto 2015 - Jogos Pan-americanos
• Projeto Rio 2016 - Jogos Olímpicos
• Projeto de Parcerias Internacionais

• Suporte à estruturação do treinamento de atletas, por meio da disponibilização e/ou contratação
de serviços das seguintes áreas:

6.2. Planejamento Esportivo
A antiga área de Alto Rendimento, atualmente denominada de Planejamento Esportivo, que antes
contava com quatro gestores de modalidades, passou a contar com sete, de forma a absorver os novos
desafios da área. Além de gerir os projetos em parceria com as Confederações – por meio de recursos da
Lei Agnelo/Piva (LAP) ou do Fundo de Reserva do COB –, como usualmente, a Unidade de Planejamento
Esportivo, em conjunto com o setor de Escritório de Projetos e a empresa Ernst Young, desenvolveu,
implantou e treinou todos os profissionais envolvidos em solicitações de recursos da LAP a trabalharem
com um novo sistema, denominado SIGEF (Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira). É nesse
sistema que acontece o planejamento, a execução e a prestação de contas financeira e esportiva de
todas as Confederações de esportes olímpicos.
A área também identifica e direciona, para o setor responsável do COB, os projetos que estão aptos a
receber recursos da Solidariedade Olímpica Internacional (SOI), oferecido pelo COI. No ano de 2013, 10
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»» Esportiva – Planejamento, coordenação, aplicação e execução do treinamento desportivo:
contratação de coordenadores de treinamentos (brasileiro ou estrangeiro), treinadores (brasileiro
ou estrangeiro), consultores, assistentes técnicos, preparadores físicos, auxiliares técnicos,
estatísticos e analistas de desempenho;
»» Saúde – Apoio no tratamento de doenças, prevenção e recuperação de lesões. Além de
acompanhamento médico, fisioterapêutico, massoterapêutico, tratamentos odontológicos e
serviços de nutrição e psicologia;
»» Ciências do Esporte – Análise de dados científicos e suporte na aplicabilidade dos mesmos na
prescrição e no acompanhamento do treinamento desportivo dos atletas selecionados: avaliação,
orientação e acompanhamento nas áreas de fisiologia do exercício, cinemática, biologia
molecular, bioquímica e biomecânica, e novas técnicas de apoio à ciência do esporte.
• Aquisição de equipamentos e materiais esportivos e de ciências do esporte;
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• Implantação de centros de treinamentos;
• Realização de ações de capacitação de treinadores e de outros profissionais do esporte;
• Promoção de intercâmbios de treinamento e de competição no exterior;
• Organização de treinamentos de campo no Brasil;
• Coordenação e apoio direto ao trabalho de treinadores e equipes interdisciplinares relacionadas ao
treinamento esportivo de alto rendimento;
• Convênios específicos para o suporte nas áreas de performance, e de saúde e ciência do esporte:
com o Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia (LAMCE), da Coppe/UFRJ, e
com a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), da Marinha, para inteligência náutica; com a
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), para ciência e saúde esportiva; e com a empresa
de software Dartfish, para a análise de movimentos.
1) Apoio ao treinamento e desenvolvimento de atletas de alto rendimento ou de seleções olímpicas de
16 modalidades (atletismo, boxe, canoagem, ginástica artística, handebol, judô, maratona aquática,
natação, pentatlo moderno, polo aquático, lutas associadas, saltos ornamentais, taekwondo, tiro com
arco, tiro esportivo, vela e vôlei de praia) através do Programa Time Brasil – Projeto de Preparação Rio
2016, com aplicação de recursos e coordenação de ações de suporte ao treinamento esportivo, de
compra de equipamentos e materiais, de aplicação de recursos de Ciências do Esporte e de custeio de
intercâmbios de treinamentos e de competições internacionais. Vários destes atletas foram apoiados
em sua preparação para os principais eventos esportivos internacionais do ano, em que obtiveram
diversas conquistas de relevância mundial;
2) Organização de treinamentos regulares das seleções brasileiras de nado sincronizado e de judô nas
instalações do Centro de Treinamento Time Brasil - Parque Aquático Maria Lenk;
3) Inauguração da sala de esportes de combate, no Centro de Treinamento Time Brasil, com a
estruturação de todo o espaço para o suporte aos treinamentos de equipes nacionais e internacionais;
4) Reestruturação do projeto de instalação do Laboratório Olímpico, que obteve a aprovação da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para a sua implantação no Centro de Treinamento Time Brasil
– Parque Aquático Maria Lenk. O projeto possui os recursos financeiros liberados pelo Ministério de
Ciências e Tecnologia;
5) Divulgação externa do sistema anual de monitoramento esportivo nacional do Comitê Olímpico
Brasileiro, em que foram utilizadas três ferramentas de controle: resultados em campeonatos mundiais
ou competições equivalentes, posicionamentos dos atletas brasileiros nos rankings internacionais
de cada esporte e análises subjetivas das modalidades olímpicas, considerando o potencial do atleta
brasileiro, seu histórico de resultados, possibilidades de evolução da modalidade e os diversos cenários
internacionais (hegemônicos ou não) de cada esporte ou disciplina esportiva. Através deste sistema
foram estabelecidas as estratégias de investimentos visando o aprimoramento e/ou desenvolvimento
esportivo de cada esporte, disciplina ou atleta de potencial;
6) Finalização da prestação de contas do Projeto Time Rio, que promoveu a estruturação do treinamento
de 13 atletas de alto rendimento, de nove modalidades, vinculados ao esporte olímpico da cidade. O
aporte financeiro inicial do Projeto Time Rio foi de R$11.788.249,85, dos quais R$8.478.608,16 foram
investidos nas ações a seguir, e R$3.309.641,69 retornaram aos cofres da Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro.
7) Realização de:
• Diversos encontros voltados para os profissionais da área, para as equipes multidisciplinares que
atuam no Time Brasil e para representantes da área de Ciências do Esporte de clubes formadores
de atletas de alto rendimento, visando à capacitação técnica na utilização de aparelhos de controle
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metabólico e fisiológico no ambiente esportivo. Esses encontros ocorreram nas cidades do Rio de
Janeiro (RJ), de São Paulo (SP) e de Belo Horizonte (MG),
• Oito seminários de padronização de procedimentos técnicos na área de fisioterapia, no Rio de
Janeiro (RJ), voltados para os profissionais que atuam nas equipes interdisciplinares;
• Duas palestras sobre os Avanços em Genômica para Diagnósticos Moleculares no Esporte e sobre
os Distúrbios do Sono (Polissonografia) – voltadas para os profissionais da área e das equipes
interdisciplinares que atuam no Time Brasil.

6.4. Integração Esportiva
A principal função da gerência de Integração Esportiva é servir de conexão entre a Superintendência
de Esportes do COB, para quem também presta assessoria, e os órgãos esportivos externos que têm
relacionamento com o COB. Em 2013, a área trabalhou em conjunto com as seguintes instituições:
• Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx)
• Comissão Desportiva da Aeronáutica (CDA)
• Comissão Desportiva da Marinha (CDM)
• Comissão Desportiva do Exército (CDE)
• Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB)
• Comitê Organizador Rio 2016
• Escola de Educação Física do Exército (ESEFEx)
• Ministério do Esporte
• Organização Desportiva Sul-americana (ODESUR)
• Secretaria Nacional de Esportes
Com as unidades militares, o trabalho esteve voltado para a incorporação de atletas nas Forças Armadas,
para que possam competir também em competições militares, como forma de aprimoramento físico
e técnico. O objetivo principal é a participação nos 6º Jogos Mundiais Militares, em 2015. Com o
Ministério do Esporte e a Secretaria Nacional de Esportes, a área assessorou os órgãos em relação à
indicação de atletas para a Bolsa Pódio e na elaboração do Plano Medalha para estes atletas.
Quanto ao Comitê Organizador Rio 2016, houve a participação em reuniões da área técnica e de
relacionamento com os CONs, com vistas ao legado das instalações esportivas e da Vila Olímpica, após os
Jogos Olímpicos Rio 2016. Já em relação à Organização Desportiva Sul-americana, a área prestou serviços
de assessoria na organização e execução dos I Jogos Sul-americanos da Juventude, em Lima, no Peru.

6.5. Unidade de Juventude e Infraestrutura
6.5.1. Esporte Estudantil
O sucesso esportivo de alto rendimento de um país tem como uma de suas bases o desenvolvimento do
esporte escolar. Quanto mais crianças tiverem a oportunidade de praticar diferentes modalidades, melhor
será o desenvolvimento físico, psicológico, social e esportivo desse cidadão, aumentando, com isso, a
probabilidade de o país se tornar uma potência mundial do esporte. A área de Esporte Estudantil tem
como principais objetivos:
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a) Fomentar a prática do esporte nas instituições de ensino;
b) Possibilitar a identificação de talentos desportivos nas instituições de ensino;
c) Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes;
d) Contribuir para com o desenvolvimento integral do aluno-atleta como ser social, autônomo,
democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania através do esporte;
e) Garantir o conhecimento do esporte de modo a oferecer mais oportunidades de acesso à prática do
esporte escolar aos alunos-atletas.
Em 2013, mais uma vez, os Jogos Escolares da Juventude (JEJs) bateram recordes, com mais de 9.000
alunos-atletas nos dois eventos, Natal (12 a 14 anos) e Belém (15 a 17 anos).
Com a participação de representantes dos 26 estados, do Distrito Federal e mais da cidade-sede, os JEJs
foram um grande sucesso e nosso principal desafio é fazer com que o maior número de escolas públicas
e privadas participe dos JEJs, além de entregar os eventos com um padrão de qualidade cada vez melhor,
para que seus participantes possam ter uma experiência única e inesquecível em suas vidas.
No ano de 2013 a área de Esporte Estudantil foi responsável por:
• Camp de Vôlei de Praia Escolar - Saquarema/RJ (23 a 28 de julho):
O COB, em parceria com a CBV, realizou o 1º Camp de Vôlei de Praia no Centro de
Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, do qual participaram 24 atletas (12 masculinos e 12
femininos) e 13 treinadores, todos selecionados durante os JEJs em Cuiabá/2012. O evento tem
como objetivos a capacitação, a troca de experiência entre os treinadores, a detecção de talentos
para futuras seleções, o incentivo à prática esportiva e o fomento à modalidade do Vôlei de Praia
no âmbito escolar.
• Jogos Escolares da Juventude 12 a 14 anos – Natal/RN (05 a 14 de setembro):
O evento foi realizado na cidade de Natal/RN, com duração de 11 dias e com a participação de 28
delegações (26 estados, Distrito Federal e a cidade-sede). Foram disputadas 13 modalidades, com
um total de, aproximadamente, 5.000 atletas.
• Jogos Escolares da Juventude 15 a 17 anos – Belém/PA (03 a 16 de novembro):
A cidade de Belém sediou o maior evento organizado pela área, tendo a participação de,
aproximadamente, 5.000 atletas, de 1.251 escolas públicas e privadas de todas as regiões do país.
Uma importante parceria com a empresa Coca-Cola foi firmada para este evento, no intuito de
melhorar ainda mais a qualidade e a visibilidade da competição.
• Reunião dos Gestores Estaduais – Macapá/AP (28 e 29 de novembro):
Outra ação importante realizada pela área de Esporte Estudantil foi a reunião com os gestores
estaduais. Essa reunião aconteceu na cidade de Macapá/AP e contou com a presença de 25
representantes dos estados. O objetivo da reunião foi o de avaliar os pontos positivos e os pontos
a melhorar nos Jogos Escolares, além de efetuar um estudo dos regulamentos dos Jogos de cada
modalidade.
• Congresso Brasileiro de Esporte Escolar – Londrina/PR (01 a 07 de dezembro):
O COB, em parceria com a UNOPAR, realizou em Londrina o Congresso Brasileiro de Esporte
Escolar, com o objetivo de capacitar os profissionais que trabalham com os atletas-alunos, que
disputam os Jogos Escolares da Juventude. Foram ministrados 6 cursos, no período de 5 dias, com
os seguintes palestrantes: na modalidade de judô, a palestrante foi a japonesa Yuko Fujii, técnica
da seleção brasileira; no handebol, o alemão Jocken Beppler; no atletismo, o brasileiro Warlindo
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Carneiro Filho; na ginástica rítmica, a russa Ekaterina Pirozkova; na luta, o cubano Dagoberto
Arbolaez; na área de fisioterapia, o brasileiro Felipe Tadiello, integrante da equipe de fisioterapeutas
do Time Brasil.
O público-alvo do curso foram os treinadores e os fisioterapeutas que participaram dos Jogos
Escolares de Natal, totalizando, aproximadamente, 200 participantes de todo o Brasil.
• Camp de Voleibol Escolar – Saquarema/RJ (16 a 21 de dezembro):
O COB, em parceria com a CBV, realizou o 2º Camp de Voleibol no Centro de Desenvolvimento de
Voleibol, em Saquarema, do qual participaram 40 atletas (20 masculinos e 20 femininos), mais 18
treinadores selecionados durante os JEJs em Natal, com os seguintes objetivos: capacitação e troca
de experiência entre os treinadores, detecção de talentos para futuras seleções, incentivo à prática
esportiva e fomento à modalidade do Voleibol através dos JEJs.

6.5.2. Centro de Treinamento Time Brasil
O principal objetivo do Centro de Treinamento Time Brasil é oferecer todas as facilidades possíveis para
o desenvolvimento e o treinamento dos atletas do Time Brasil, e para as entidades conveniadas com o
COB. Para tal, é necessária a perfeita manutenção e conservação de suas instalações, e o setor conta
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);
• 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 2013 teve um acréscimo de usuários em relação aos anos anteriores, com a uma maior
ocupação dos espaços oferecidos no CTTB. Com isto, foram muito importantes a manutenção e a
ampliação dos níveis de excelência dos serviços oferecidos, através de um replanejamento das ações
necessárias, sem alterar o número de pessoal fornecido pelas empresas terceirizadas contratadas.
Listamos alguma das principais intervenções:
• Inauguração da Sala de Esportes de Combate.
• Adequação dos espaços existentes para receber a Academia Brasileira de Treinadores – Instituto
Olímpico Brasileiro.
• Manutenções preventivas e corretivas em todos os sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos do CTTB.
• Controle de entrada e saída dos funcionários terceirizados.
• Recuperação das plataformas de saltos ornamentais.
• Ampliação do sistema de CFTV para 76 câmeras funcionais.
• Aditivo do contrato de manutenção predial, ampliando os serviços de manutenção dos sistemas de
CFTV e de incêndio e antipânico.
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• Ampliação dos serviços oferecidos, com a contratação de empresas especializadas em manutenção
de gerador e controle de pragas.

seus planejamentos. Igualmente intensificados pela importância e pela urgência da questão, foi dada
prioridade à adequação dos processos financeiros, do projeto de automação do sistema SO-Brasil e do
desenvolvimento dos procedimentos pelas áreas competentes, ainda não finalizados.

6.6. Unidade de Gestão, Estratégia e Legado

Sendo assim, desde o Plano de Intenção 2013-16, apresentado à SO/COI em novembro de 2012
(Lausanne), e logo após o Fórum Continental da SO/COI, realizado em maio de 2013 (Costa Rica), a SOBrasil intensificou o atendimento aos gestores e a áreas afins durante este processo de adaptação.

6.6.1. Captação e Marketing de Relacionamento

O processo seletivo dos projetos de esporte (itens 1 e 2) ficou a cargo das Unidades de Planejamento
Esportivo (UPLE) e Performance Esportiva (UPE). Em outubro, em resposta às solicitações da SO
Pan-americana (ODEPA), o COB oficialmente garantiu e se comprometeu a participar dos seguintes
programas, e as propostas foram, então, enviadas após serem assumidas integralmente pela UPLE, com
conhecimento da UPE:

O escopo das atividades da área inclui todo o processo de branding, sempre tratando de agregar valor
à marca Time Brasil, ao COB e a suas submarcas. Nosso objetivo é tornar as marcas cada vez mais
conhecidas e desejadas, contribuindo para o aumento do orgulho nacional, e a captação de recursos.
Além disso, a área é responsável pelo atendimento a todos os patrocinadores da empresa, atuando na
busca por novas oportunidades de captação de e ativação junto aos nossos parceiros, e pela criação do
conceito de identidade visual de todos os projetos do COB.
Em 2013 a área de marketing negociou a venda de cinco patrocínios para projetos do COB: Coca-Cola,
para os Jogos Escolares; Bradesco Seguros, Coca-Cola e Panasonic, para a Exposição Jogos Olímpicos:
Esporte, Cultura e Arte; e Banco Bradesco, para o Prêmio Brasil Olímpico. Além dos patrocínios citados,
foram realizadas ativações com as empresas Nissan e Coca-Cola, no Prêmio Brasil Olímpico. A seguir,
outras atividades realizadas pela área:
• Realização do plano de branding do COB, elaborando o conceito da marca COB e Time Brasil,
e reorganizando a arquitetura de marcas da empresa. O objetivo desse trabalho é termos uma
unidade visual da marca COB e suas submarcas, bem como o conceito e os atributos da marca bem
definidos.
• Criação do novo conceito de ambientação do prédio do COB.
•

Contratação de três gráficas, que prestarão serviços anuais para toda a empresa.

• Criação a identidade visual de todos os eventos do COB, entre eles: Jogos Escolares, COB nas Ruas,
Dia Olímpico, Prêmio Brasil Olímpico, bem como o evento da ASPC (Associação Mundial de Centros
de Treinamento).
• Criação da logomarca e identidade visual do selo COB 100 Anos, que será utilizado durante todo o
ano de 2014, em comemoração ao centenário da empresa.

6.6.1.1. Solidariedade Olímpica
A Solidariedade Olímpica do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) – SO-Brasil vem construindo a imagem de
parceiro mundial e de referência, pela qualidade de gestão dos recursos alocados e pela confiança no
Brasil por inovar e por desenvolver projetos-pilotos de forma colaborativa e consensual.
O escopo do trabalho da SO-Brasil engloba: planejamento e controle do recurso; apoio à elaboração de
projetos no Brasil; enquadramento para proposta de solicitação de recurso; controle e acompanhamento
dos processos e da execução dos projetos; e finalização de relatórios. Em 2013, a gestão foi feita
em colaboração com organizações externas e/através das diversas áreas/temas do COB (Unidade de
Planejamento Esportivo, Juventude, COB Cultural, Relações Internacionais, Comissão Mulher no Esporte
e Instituto Olímpico Brasileiro - IOB).
O ano de 2013 foi marcado pelos impactos das mudanças no sistema financeiro da SO do Comitê
Olímpico Internacional (COI) nas áreas afins do COB (financeiro, tesouraria, contabilidade e auditoria),
principalmente no que tange ao controle e à auditoria de países beneficiados pelo recurso. No Brasil,
estes demandaram dos proponentes e gestores de projetos uma maior precisão e a antecipação em
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1) Programas de Preparação de Atletas (PPA) – Apoio de forma complementar a projetos de atletas com
real potencial de qualificação em Jogos Olímpicos (Campanhas Olímpicas) e que possam ter o melhor
rendimento em níveis mundiais. Ao atingir esta meta principal, o atleta passa a integrar o Time Brasil.
• Sochi 2014: início do 2º ano de apoio a 5 PPAs da Neve. Recurso logístico para o deslocamento dos
equipamentos durante a Missão Brasileira.
• Rio 2016: início do 1º ano de apoio à equipe masculina de Hóquei sobre Grama.
• Pan 2015/ Rio 2016: apoio a ações de Badminton, Canoagem, Esgrima, Hipismo, Hóquei sobre
Grama, Pentatlo Moderno, Tênis de Mesa, Tiro com Arco, Triatlo e Vela.
2) Programa de Desenvolvimento da Estrutura de Treinamento para Identificação de Talentos e/ou
Renovação de Seleções (DET.IDT) – Foco na rede de técnicos de referência (TR), ou seja, formadores da base,
de alto rendimento e especialistas da modalidade, visando à formação da nova geração de jovens atletas.
Foram concluídas as últimas atividades do Projeto Desenvolvimento da Estrutura de Treinamento (DET) de
Tiro com Arco de 2012.
Foi aprovada a continuidade do trabalho iniciado em 2012: (1) Em dezembro de 2013, apoiada a última
atividade do Projeto DET de Voleibol – DET VLB (III Encontro de Técnicos Formadores) e do Projeto DET
de Luta Olímpica (Training Camp Internacional na Europa); (2) Devido à impossibilidade de iniciar os
trabalhos no final de 2013, a UPLE teve aprovação da SO/COI para postergar a 1ª atividade para 11 e 12
de fevereiro de 2014 (I Workshop de Desenvolvimento).
Programa de Intercâmbio e Cooperação (PIC) - 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 no Brasil (RIB), Programa de Observadores
(PO) e Programa de Estágio/Coaching (PEC).
• 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.
• 4ª edição do PO dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ).
• Aprovado o PEC para tutoria de 16 modalidades olímpicas incluindo apoio e monitoramento
presencial e à distancia, além de 4 encontros presenciais (sendo o 1º Workshop com transmissão ao
vivo e gravação).
• Aprovado o PEC das JEJ aos Comitês Olímpicos Nacionais (CON) da Sérvia e da República
Dominicana, postergado para inicio de 2014.
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• Recebida da SO/COI solicitação do PEC para o Brasil apoiar o CON Moçambicano.
Outras iniciativas – Apoio à promoção dos Valores Olímpicos e à realização de cursos para gestores,
organizados pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), além do incentivo a atividades do calendário mundial
e/ou ações isoladas.

6.6.2. Escritório de Projetos
No ano de 2013 o Escritório de Projetos deu continuidade às ações previstas no Programa Estratégico
Olímpico 2016 (PEO 2016), disponibilizando para as Confederações um novo método de planejamento
estratégico, materializado num Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (SIGEF).
Através desse método, as Confederações elaboraram o seu plano estratégico para o ano de 2014 de
acordo com as metas estabelecidas no PEO 2016. O planejamento de todos os projetos do ano foi
formalizado no SIGEF e foram avaliados pela equipe técnica esportiva do COB.
Dando continuidade ao Planejamento Estratégico do COB, foi disponibilizada a versão eletrônica do Dashboard
para a Diretoria e Gerências Gerais, contendo status e informações das Confederações, dos principais
indicadores estratégicos, projetos e calendário com os principais eventos esportivos que foram realizados.
Ao longo de todo o ano, a área realizou suporte gerencial aos projetos do portfólio através de ações
de planejamento e de execução. Ao final do ano foi realizada a reunião de Planejamento Estratégico
2014, na qual foi definido o orçamento das áreas, assim como os projetos que farão parte do portfólio
de 2014. Todos os projetos aprovados pela Diretoria foram inseridos no SGAP (Sistema de Gestão e
Acompanhamento de Projetos), sistema desenvolvido para ajudar na gestão dos projetos COB.
SIGEF – Sistema integrado de gestão desenvolvido para auxiliar as Confederações na estruturação de
seu plano estratégico anual, assim como no planejamento, na execução e no controle dos projetos
elaborados ao longo do ano. Através do SIGEF, as Confederações e o COB conseguem obter as principais
informações sobre o desempenho das modalidades, investimentos financeiros e monitoramento das
metas estabelecidas para os Jogos Olímpicos Rio 2016.
FGE – Desenvolvimento de uma Ferramenta de Gestão Esportiva contendo os seguintes sistemas que
auxiliam na gestão de diversas áreas da Organização:
»» Dashboard – Painel desenvolvido para o acompanhamento dos principais Indicadores
Estratégicos do COB pela Diretoria, assim como informações de projetos, de eventos esportivos e
das Confederações.
»» Banco de Ações Esportivas – Sistema de gestão desenvolvido para auxiliar a área de
Performance Esportiva através do monitoramento e do acompanhamento das ações
desenvolvidas diretamente com os atletas de alto rendimento.
»» Inteligência Competitiva – Nesse módulo é possível realizar comparações de resultados
esportivos entre diversos países e atletas, comparando o desempenho de cada um em
competições durante os ciclos olímpicos. Ainda em desenvolvimento.
»» Fundo de Reserva – Sistema elaborado para organizar e validar as reuniões de colegiado,
realizadas pela Superintendência Executiva de Esportes, para aprovações dos projetos extras
solicitados pelas Confederações.
»» SGAP – Sistema de gerenciamento e acompanhamento de projetos para auxiliar os gestores do
COB no planejamento, na execução e no controle dos projetos. Ainda em desenvolvimento.
• Portal de Atletas – Portal desenvolvido para troca de informações entre o COB e os atletas
diretamente. Através desse portal, os atletas poderão receber informações de ações e/ou projetos
realizados pelo COB, como as missões, as equipes etc. Além disso, eles poderão manter seus dados
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cadastrais atualizados e, ainda, enviar questionamentos diretamente ao COB. A ideia é que o portal
seja a principal ferramenta de atualização de dados de atletas para o COB e para as Confederações,
que também terão acesso às informações. O projeto ainda está em andamento.
• Plano de uso das instalações do Parque Olímpico (modo legado) – Elaboração do plano de uso
de algumas instalações esportivas que permanecerão como legado após os Jogos Olímpicos Rio
2016. Nesses planos foram definidos como deverá ser entregue cada instalação após os Jogos,
assim como quais modalidades utilizarão o espaço e como o local deverá ser operado. Será
informado, ainda, qual o custo para manter a instalação funcionando, de acordo com as premissas
estabelecidas. Serão elaborados planos para três instalações esportivas, além dos locais para
hospedagem, alimentação e laboratório de ciência e medicina esportiva.

6.6.3. Eventos e Operações
Em 2013, a área de Eventos e Operações foi responsável pela realização de 60 eventos, nacionais
e internacionais, e pela gestão de voluntários, utilizados em 36 projetos, além da coordenação de
demandas operacionais da Superintendência Executiva de Esportes.
Dentre suas atividades, a área encerrou o ano com um calendário que contempla a realização do Fórum
da Associação Mundial de Centros de Treinamento, de cerimônias de abertura dos Jogos Escolares, de
campings de treinamento de diversas modalidades, de inaugurações da exposição “Jogos Olímpicos:
Esporte, Cultura e Arte”, de cursos, e de coletivas e participação nas Missões, com especial destaque
para os seguintes projetos:
COB nas Ruas
Em 2013, foi criado pela gerência o projeto “COB nas Ruas”, com os objetivos de divulgar as
modalidades olímpicas menos conhecidas, estimular o crescimento da prática esportiva, aproximar a
comunidade de ídolos do esporte e promover o COB e o Movimento Olímpico pelo Brasil.
O evento teve como foco a população em geral, mobilizando, em cada uma de suas etapas, a
comunidade local para a participação em clínicas de duas modalidades esportivas, além de contar com a
presença de atletas olímpicos.
As ações ocuparam praças com grande circulação de público em sete capitais brasileiras, com grande
retorno de mídia. As etapas ocorreram entre os meses de maio e setembro, conforme calendário:
• Vitória, ES – 22/maio – Fabi Alvim, bicampeã olímpica de vôlei
• Belo Horizonte, MG – 05/junho – Arthur Zanetti, campeão olímpico de ginástica artística
• Macapá, AP – 13/junho – Sarah Menezes, campeã olímpica de judô
• Belém, PA – 11/julho – Adriana Araújo, medalhista olímpica de boxe
• Manaus, AM – 18/julho – Emanuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia
• Cuiabá, MT – 05/setembro – Leandro Guilheiro, medalhista olímpico de judô
• Porto Velho, RO – 27/setembro – Yane Marques, medalhista olímpica de pentatlo moderno
Dia Olímpico
As comemorações do Dia Olímpico em 2013 incluíram a realização de três eventos:
• 18 a 20/junho – Semana Olímpica no Parque Aquático Maria Lenk, com a realização de clínicas
esportivas, atividades culturais e a participação de embaixadores do esporte, para crianças de
diversos projetos sociais;
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• 18 a 21/junho – Semana Olímpica no COB, com a realização de atividades esportivas e de
integração para os colaboradores;

• Levantamento de Peso – Fernando Reis

• 25/junho – Corrida do Dia Olímpico, realizada na pista de atletismo da ESEFEX, na Urca, com a
participação de crianças de diversos projetos sociais.

• Maratona Aquática – Poliana Okimoto

• Lutas – Joice Silva
• Natação – Cesar Cielo

Prêmio Brasil Olímpico

• Natação Sincronizada – Lorena Molinos

A 15ª edição do Prêmio Brasil Olímpico foi realizada dia 17 de dezembro, no Teatro Bradesco, em São Paulo,
e contou mais uma vez com a presença de atletas, dirigentes, autoridades e personalidades do esporte.

• Pentatlo Moderno – Yane Marques

O tema da cerimônia foi “O DNA da Vitória”, abordando a natureza vitoriosa do atleta brasileiro e
celebrando os excelentes resultados do país no primeiro ano deste ciclo olímpico. Os vencedores dos
troféus de Melhor Atleta do Ano foram Poliana Okimoto, da maratona aquática, e Jorge Zarif, da vela.

• Remo – Fabiana Beltrame

Na ocasião, foram homenageados os Melhores Técnicos do Ano, José Roberto Guimarães (vôlei) e
Marcos Goto (ginástica artística), e os melhores atletas dos Jogos Escolares da Juventude, além da
entrega do Troféu Adhemar Ferreira da Silva para o velejador Torben Grael. Foi celebrado ainda o
cinquentenário da realização dos Jogos Pan-americanos de São Paulo 1963, com homenagem aos seus
medalhistas.
Melhores de 2013 em cada modalidade

• Polo Aquático – Izabella Chiappini
• Rugby – Julia Sardá
• Saltos Ornamentais – Cesar Castro
• Taekwondo – Guilherme Dias
• Tênis – Bruno Soares
• Tênis de Mesa – Hugo Calderano
• Tiro com Arco – Sarah Nikitin
• Tiro Esportivo – Cassio Rippel

• Atletismo – Mauro Vinicius da Silva

• Triatlo – Pâmella Oliveira

• Badminton – Lohaynny Vicente

• Vela – Jorge Zarif

• Basquete – Tiago Splitter

• Vôlei de praia – Talita Antunes

• Boxe – Robson Conceição

• Vôlei - Thaisa Daher

• Canoagem Slalom – Ana Sátila
• Canoagem Velocidade – Isaquias Queiroz
• Ciclismo BMX – Renato Rezende

7. DEPARTAMENTO MÉDICO

• Ciclismo Estrada – Rafael Andriato

O Departamento Médico do Comitê Olímpico Brasileiro destaca as seguintes realizações no ano de 2013:

• Ciclismo Mountain Bike – Henrique Avancini
• Ciclismo Pista – Flavio Cipriano

• Consultoria via e-mail (antidoping@cob.org.br) ao público, atletas e treinadores;

• Desportos na Neve – Isabel Clark

• Montagem e treinamento da equipe médica dos Jogos Sul-americanos da Juventude Lima 2013;

• Desportos no Gelo – Isadora Williams

• Suporte à área técnica de apoio às confederações;

• Esgrima – Gabriela Cecchini

• Organização da área médica nas edições dos Jogos Escolares da Juventude;

• Futebol – Neymar Junior

• Acompanhamento médico dos atletas do Time Brasil;

• Ginástica Artística – Arthur Zanetti

• Consultoria médica e fisioterápica aos colaboradores;

• Ginástica de Trampolim – Giovanna Matheus

• Expansão do programa de prevenção de lesões no esporte do COB/Time Brasil;

• Ginástica Rítmica – Angelica Kvieczynski

• Participação no FAE como facilitadores;

• Golfe – Adilson da Silva
• Handebol – Alexandra Nascimento
• Hipismo Adestramento – Luíza Almeida

8. DEPARTAMENTO JURÍDICO

• Hipismo CCE – Marcelo Tosi
• Hipismo Saltos – Alvaro Affonso de Miranda Neto - Doda
• Hóquei Sobre Grama – Matheus Borges Ferreira

Assessoria jurídica direta à Presidência e aos demais setores do COB, seja através da análise e confecção
de documentos, tais como: editais, contratos, convênios e pareceres sobre temas diversos.

• Judô – Rafaela Silva
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Gestão do acompanhamento dos processos administrativos e judiciais feito pelos escritórios externos e
elaboração de respostas ao Ministério Público, às Secretarias de Fazenda, aos Tribunais de Contas e à
Controladoria Geral da União.
O número de demandas apresentadas ao setor, geradas por nossos clientes internos, passou de cerca de
890, em 2012, para mais de 993 atendimentos no ano de 2013.

para o interlocutor. Além disso, teve o seu nome alterado, buscando dar maior representatividade às funções
exercidas. A seguir, as principais atividades do setor – e suas subáreas – em 2013:
1) Apoio às Confederações

Acompanhamento das questões jurídicas relativas aos seguintes projetos:

• Capacitação de profissionais das Confederações Esportivas Olímpicas, por meio de seminários
e treinamentos, em aspectos administrativos e financeiros, e na captação e gestão de recursos
públicos, em conjunto com o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB).

1) Exposição “Jogos Olímpicos: Esporte, Cultura e Arte”: elaboração de contratos com o COI (Comitê
Olímpico Internacional), com fornecedores e com os patrocinadores;

• Auxilio na padronização de procedimentos e processos, para que as instituições filiadas ao COB
sigam as normas vigentes e as boas práticas do mercado.
2) Suporte à Lei Piva

2) Time Brasil: confecção de contratos diversos;

• Assessoria às Confederações, visando à boa utilização dos recursos e ao aprimoramento de
conhecimentos referentes à Lei Agnelo/Piva, bem como à prestação de contas à Controladoria
Geral da União (CGU) e ao Tribunal de Contas da União (TCU).

3) Implantação da Comissão da Mulher no Esporte;
4) Apoio nas contratações aos técnicos estrangeiros;
5) Projetos do Instituto Olímpico Brasileiro (Academia Brasileira de Treinadores, CAGE, Memos e o
Programa de Apoio ao Atleta);
6) Análise da implementação de recurso da Lei Rouanet para a Exposição do Museu Olímpico;
7) Confecção da Portaria 02/2013, remuneração de atletas;
8) Participação na elaboração de novo procedimento jurídico;
9) Análise jurídica para a alteração da nomenclatura “Olimpíadas Escolares” para “Jogos Escolares da
Juventude”, concernente à propriedade intelectual;
10) Confecção de contratos com os escritórios externos, em atendimento ao TCU (Tribunal de Contas da
União);
11) Apoio na desfiliação da CBVM (Confederação Brasileira de Vela e Motor) e filiação da CBVela
(Confederação Brasileira de Vela);
12) Revisões dos estatutos das Confederações;
13) Análise e confecções de contratos dos Jogos de Inverno, em Sochi, na Rússia;
14) Análise e confecções de contratos dos Jogos Sul-americanos, em Santiago, no Chile;
Ainda em 2013, deu-se início às tratativas para a mudança do Estatuto do Comitê Olímpico Brasileiro, a
ser implementado em 2014, conforme determinações da Lei Federal número 12.868 de 2012.

3) Relações Governamentais
• Relacionamento com instituições governamentais e órgãos de controle da União, coordenando as
ações relativas a assuntos administrativo/financeiros e à captação de recursos públicos.

9.2. Unidade de Controladoria
Contabilidade
A área contábil é responsável por garantir o correto registro dos atos e fatos ocorridos na entidade, bem
como garantir a aplicação das normas contábeis em vigor nas demonstrações financeiras. As principais
ações realizadas no exercício foram:
• Realização de processo seletivo para contratação de nova empresa de auditoria externa, reduzindo
o custo em 30%;
• Manutenção do prazo de fechamento contábil para até o 10º dia útil do mês subsequente;
• Aprimoramento do caderno mensal de análise contábil para fins gerenciais, disponibilizando
informações de forma mais clara e objetiva para a diretoria.
Gestão de Viagens
Em 2013 o departamento de Gestão de Viagens foi criado com o objetivo de atender às necessidades
operacionais, administrativas e financeiras de viagens do COB.
Entre as principais ações realizadas no exercício, pode-se citar:
• Contratação da nova agência de viagens, por meio de processo de licitação;

9. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

• Revisão da política de viagens;
• Desenho de novo fluxo de viagens e guia prático;
• Implantação de nova versão do sistema self-booking, incluindo self-ticketing para voos nacionais;
• Aprimoramento do processo de conciliação das despesas de viagens, visando ao atendimento das
necessidades de prestação de contas aos órgãos reguladores;

9.1. Relações Institucionais
Em 2013, a unidade de Apoio às Confederações passou por uma reestruturação, redefinindo suas atividades
em relação aos recursos da Lei Agnelo/Piva e ampliando seu escopo de trabalho, agregando o relacionamento
com instituições públicas, de forma que renomeou suas áreas, a fim de tornar mais claro o entendimento
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reduzir custos.
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9.3. Unidade Financeira

9.4. Unidade Administrativa

9.3.1. Tesouraria

9.4.1. Materiais e Suprimentos

Os processos de pagamentos continuam sendo aprimorados, visando agilizar, cada vez mais, o
atendimento das necessidades de nossos clientes internos (colaboradores) e externos (Confederações),
tendo em vista o crescimento da demanda do Time Brasil. Vale ressaltar o rigor que se é exigido
no atendimento das normas vigentes de utilização dos recursos da Lei Agnelo/Piva e dos nossos
procedimentos internos. A seguir, as principais ações em 2013:

No último trimestre de 2013, houve uma reestruturação organizacional na área de Materiais e
Suprimentos, que passou a ser constituída dos seguintes centros de custos: Compras, Diligência de
Contratos, e Controle de Estoque e Patrimônio. A seguir, as atividades exercidas em 2013:

• Aprimoramento do sistema de fluxo de caixa, tanto o mensal quanto o anual, proporcionando uma
visibilidade maior, em números cada vez mais confiáveis.
• Reestruturação da Tesouraria, definindo os colaboradores responsáveis por cada ação do setor.

COMPRAS

• Foi realizado um total de 1.304 (mil trezentos e quatro) processos de compras, totalizando
aproximadamente um investimento de R$ 36.500.000,00.
• Ênfase aos pregões eletrônicos, destacando-se a realização do primeiro pregão presencial e a
suspensão de uma empresa fornecedora devido a problemas de qualidade.

9.3.2. Planejamento e Controle Financeiro
A área é responsável por aglutinar, analisar, organizar e controlar o orçamento das Confederações, do
COB e de 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. A seguir, as principais ações da área em 2013:
• Otimização do planejamento orçamentário das Confederações, com o desenvolvimento do
“Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira”;
• Otimização do planejamento orçamentário dos projetos do COB, com o desenvolvimento do
Sistema de Gestão e Acompanhamento de Projetos;
• Continuação do desenvolvimento do formulário online de solicitação de adiantamento e de
prestação de contas, em conjunto com a área de Controle Financeiro de Convênios e Contratos;
• Continuação do desenvolvimento do sistema de controle financeiro dos recursos da Solidariedade
Olímpica Internacional, em conjunto com a área de Controle Financeiro de Convênios e Contratos;
• Reestruturação dos centros de custos do COB;
• Otimização do módulo de Planejamento e Controle Orçamentário no Microsiga, aumentando o
nível de bloqueio orçamentário.

9.3.3. Controle de Convênios e Contratos
A área é a 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, à execução fisico-financeira e à prestação de contas; e por administrar financeiramente os
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 no controle financeiro de
seus contratos. As principais ações da área em 2013:
• Desenvolvimento e otimização dos procedimentos internos de todas as missões do Time Brasil em
andamento.
• Execução e prestação de contas dos convênios com os ministérios do Esporte e da Cultura.

DILIGÊNCIA DE CONTRATOS

• Diante da necessidade de o COB garantir a qualidade da entrega dos produtos e serviços
provenientes de contratos firmados, houve a necessidade da criação de um setor que realizasse o
controle intermediário entre a gestão efetiva dos contratos (área técnica responsável pelo produto
e/ou serviço demandado) e o controle de Convênios e Contratos da Unidade Financeira.
• Levantamentos e atualizações de todos os procedimentos que poderiam ser implementados para a
nova área, incluindo novas ferramentas de Tecnologia da Informação.

CONTROLE DE ESTOQUE E PATRIMÔNIO

• Realização de visitas e encaminhamento de 23 (vinte e três) Relatórios de Inventários de Bens
Permanentes em Comodato, para igual número de Confederações, referentes aos equipamentos
esportivos adquiridos para Jogos Pan-americanos Rio 2007.
• Implantação e melhoria no sistema de prevenção e combate a incêndio de todas as instalações
do COB, compreendendo o edifício-sede, o depósito de equipamentos e materiais esportivos, e o
Parque Aquático Maria Lenk.

9.4.2. Tecnologia da Informação
A área de TI tem como principal finalidade prover a gestão dos sistemas e de segurança, garantindo seu
perfeito funcionamento, bem como viabilizar, planejar, ajudar e executar os projetos das diferentes áreas
do COB. Suas principais atribuições são:
• Buscar novas tecnologias que agreguem ao COB maior facilidade e agilidade de seus clientes
internos;
• Proteger e manter a integridade das informações do COB;
• Criar, planejar, executar e gerenciar os projetos de acordo com a demanda das áreas do COB em TI;
• Coordenar e gerenciar, junto com o Comitê Gestor de Segurança da Informação, as políticas de uso
dos recursos tecnológicos do COB.
A seguir, as principais ações da área de TI em 2013:
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• Segurança da informação.
• Sistema de formulário online para passagens e hospedagens.
• Sistema para controle de vouchers.
• Sistema pra controle dos contratos jurídicos.
• Sistema para controle de adiantamentos.
• Atualização do sistema de gestão do COB.
• FGE - Controle da Gestão Esportiva das Confederações Olímpicas, em finalização: apoio nas
integrações com o Sistema de Gestão da Gestão.
• SIGEF - Controlar o Planejamento Esportivo e a Gestão Financeira das Confederações Olímpicas, em
finalização: apoio nas integrações com o Sistema de Gestão da Gestão.
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9.4.3. Suporte Tecnológico
A área tem como principal objetivo dar suporte técnico aos colaboradores do COB nos procedimentos
ligados à Tecnologia da Informação, mantendo operacional 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.
Com o passar dos anos, surgiu a necessidade de substituição dos hardwares, descontinuados pelos
fabricantes, e que compunham o nosso parque tecnológico. Esse cenário vinha causando problemas
frequentes aos serviços entregues aos colaboradores, comprometendo o desempenho e a possibilidade
de crescimento da entidade, inviabilizando a implantação de qualquer novo projeto que necessitasse de
recursos de TI.
Um projeto apresentado ainda no final de 2012, para solucionar os problemas descritos anteriormente,
foi aprovado pela direção do COB e executado durante o ano de 2013. O objetivo estava em renovar a
infraestrutura de TI, por meio da aquisição de novos equipamentos e serviços, e permitir que a equipe
de suporte estivesse treinada para as soluções a serem executadas.
Este projeto foi realizado na sede do COB e foram adquiridos todos os equipamentos e serviços através
de pregão eletrônico. O expediente encontrado garante a interoperabilidade entre os equipamentos,
vital para manter a redundância da solução de dados e os protocolos exigidos para tal.
O consumo de energia elétrica no CPD do COB foi reduzido em, pelo menos, 50%. Foram
implementadas, assim, a alta disponibilidade dos recursos de TI e de segurança da informação,
cumprindo as exigências e metas do Comitê Olímpico Brasileiro.

9.4.4. Processos e Documentação

Gestão de Documentação
• Digitalização de documentos: convênios firmados entre o COB e o Ministério do Esporte (ME),
recursos utilizados da Lei Agnelo/Piva (LAP) em eventos anuais, como os Jogos Escolares, os Jogos
Universitários e o Prêmio Brasil Olímpico, e a prestação de contas dos recursos da LAP repassados às
confederações filiadas.
• Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED): supervisão do sistema e treinamento dos
colaboradores para o uso desta ferramenta.
• Contratos Pessoa Jurídica: reorganização física, análise, descrição e publicação no GED de todos os
contratos com Pessoas Jurídicas.
• 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).

9.4.5. Recursos Humanos
Em 2013, a área de Recursos Humanos atuou como agente facilitador do processo de gestão de
pessoas, proporcionando, às demais áreas do COB, recursos e instrumentos necessários para atrair e
reter os melhores profissionais do mercado de trabalho, considerando o desenvolvimento permanente
da mão-de-obra qualificada. Garantiu a aplicação das leis trabalhistas através das determinações dos
órgãos públicos, permitindo que a empresa esteja em conformidade com as exigências legais. Abaixo, as
principais realizações da área em 2013:
• Recrutamento e seleção de profissionais capazes de atender às expectativas da empresa;

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 e
atualizar os existentes, criar ferramentas para auxiliar os colaboradores a reduzir o prazo de execução,
minimizar os erros e garantir aderência aos processos.
Na área 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. A seguir, as principais ações em
2013:
Gestão de Processos
• Automatização de Formulários: trabalho desenvolvido em parceria com a Área de Tecnologia
da Informação, com o objetivo de substituir formulários em Excel por planilhas automatizadas.
Essa mudança traz vários benefícios, entre eles o da integração com o Sistema de Gestão, o que
minimiza as ações manuais por parte dos colaboradores, e reduz a impressão de papéis e a perda
de documentos. A cada planilha entregue, um novo modelo de Manual de Procedimentos e Fluxos
também é desenvolvido.
• Guia Prático dos Usuários (GPU): resumo operacional dos principais procedimentos em vigor. Auxilia
os colaboradores a entenderem o modus operandi de cada processo, assim como a participação de
cada um no desempenho daquela tarefa.
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• Políticas Institucionais: normativas para orientar e direcionar os trabalhos da organização, seguindo
diretrizes de transparência e otimização de trabalho.
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• Processo de expatriados, garantindo a vinda de técnicos esportivos para atender às metas
estabelecidas no Plano Estratégico da empresa;
• Treinamento e capacitação dos colaboradores;
• Reestruturação organizacional;
• Folha de pagamento, admissão, demissão e demais rotinas de Administração de Pessoal, de acordo
com as leis trabalhistas;
• Apoio aos convênios a pagamentos de autônomos e prestações de contas;
• Acompanhamento dos indicadores do Planejamento Estratégico, em parceria com o Escritório de
Projetos;
• Definição e aplicação dos procedimentos e guias práticos de RH: solicitação de diárias, concessão
e utilização de celulares, contratação de serviços e pagamentos de pessoa física, registro de
frequência e banco de horas, e solicitação de férias.
• Eventos anuais, como a campanha de vacinação da gripe, o Dia Internacional da Mulher, o Dia das
Mães, o Dia da Família Olímpica, o Dia dos Pais, a Festa dos Aniversariantes do Mês e a Festa de
Confraternização;
• Ações motivadoras, como a comemoração dos aniversariantes do dia, o Programa Vigilantes do
Peso e o Programa Bem- vindo, para os novos colaboradores do COB;
• Apoio e participação nos projetos dos Jogos Escolares da Juventude, contribuindo para os
pagamentos dos árbitros;
• Programa de Apoio às Mulheres, em parceria com a Solidariedade Olímpica.
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10. INSTITUTO OLÍMPICO BRASILEIRO (IOB)
Em 2013, o IOB colocou em prática uma série de cursos de capacitação e programas de apoio para
diversos setores do esporte, descritos a seguir:
Academia Brasileira de Treinadores (ABT)
O Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) selecionou a segunda turma da Academia Brasileira de Treinadores
(ABT). Até agora, seis modalidades olímpicas já foram contempladas pela ABT: na primeira turma,
atletismo, natação e ginástica artística; na segunda turma, lutas, judô e taekwondo.
A ABT trouxe, ainda, dez treinadores renomados, de diferentes escolas mundiais, para a realização do
Programa de Estágio Internacional do curso. O Estágio Internacional da ABT se caracteriza como um dos
pontos altos do curso, pois é uma excelente oportunidade para a troca de experiências e de informações
com os grandes treinadores mundiais; além de prover suporte teórico e prático para o aperfeiçoamento
da modalidade, com foco na sistematização do treinamento e na técnica esportiva de alto rendimento.
Programa de Gestores
Até o ano de 2013, o Instituto Olímpico Brasileiro já formou 1.146 alunos nos cursos voltados aos
gestores esportivos. O programa de capacitação de gestores oferece quatro cursos, que proporcionam
conhecimentos necessários ao gerenciamento mais efetivo das organizações esportivas do país. São eles:
Fundamentos da Administração Esportiva (FAE), Curso de Administração Esportiva (CAE), Programa de
Aperfeiçoamento de Gestores Esportivos (PAGE) e Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE).
CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA (CAGE)
Em 2013, o CAGE iniciou a sua quinta turma. Voltado aos que já trabalham ou aos interessados em
trabalhar diretamente com a gestão esportiva, com duração de 13 meses, um dos objetivos do CAGE
é servir como suporte para aos atletas que, em fase de transição, pretendem encerrar sua carreira
esportiva. Fizeram parte da quinta turma do CAGE oito ex-atletas: Cristiana Lobo (natação sincronizada),
Cyro Delgado (natação), Edgar Oliveira (atletismo), Franco Neto (vôlei de praia), José Augusto Dias (vela),
Pedro Cunha (vôlei), Pedro Ferreira (atletismo) e Ricardo Prado (natação). Desde sua primeira edição, o
CAGE, chancelado pelo Comitê Olímpico Internacional, formou 118 profissionais de diferentes setores
do esporte nacional, como o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Forças Armadas,
Membros do Conselho de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos (CONFAO), Comitê Paralímpico
Brasileiro (CPB), Secretarias de Esportes Municipais, Ministério do Esporte, além do próprio COB.
FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA - FAE
O FAE é realizado a distância, semestralmente, com a duração de dois meses. Procura transmitir aos
alunos, quase todos já labutando na área esportiva, valores essenciais dos seguintes temas: História do
Movimento Olímpico, Ética e Valor no Esporte, Programa de desenvolvimento e preparação esportiva,
Organização de uma missão para os Jogos Olímpicos.
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA - CAE
O CAE é um curso presencial, com duração de uma semana, composto por aulas teóricas e práticas,
incluindo palestras, trabalhos em grupo, debates, avaliações etc.
Em 2013, foi objeto de uma edição especial, destinada a funcionários das Confederações responsáveis
por contratos, convênios e licitações.
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Programa de Apoio ao Atleta (PAA)
Assim como o CAGE, o Programa de Apoio ao Atleta (PAA), implantado pelo IOB em 2012, é mais
uma ferramenta de suporte ao atleta brasileiro. O programa pretende, futuramente, oferecer condições
e ferramentas para que os atletas possam se planejar e se preparar de maneira adequada, desde a
iniciação da carreira esportiva de alto rendimento até a fase de transição de atleta profissional para o
mercado de trabalho.
Em 2013, oito atletas foram beneficiados pelo programa, compondo o núcleo de “Atletas em Transição
de Carreira”. Foram eles: Anderson de Oliveira Rodrigues (vôlei), Fabiola Molina (natação), Lara Puglia
Teixeira (nado sincronizado), Marcelo Machado (basquete), Monique Ferreira (natação), Pedro Cunha
(vôlei de praia), Raquel Peluci Xavier (vôlei), e Vicente Lenilson (atletismo). A turma teve como coach o
ex-atleta olímpico Antonio Carlos Moreno.

Curso de Introdução ao Sistema Olímpico (CISO)

Em 2013, o IOB realizou a segunda edição do CISO – curso destinado a jornalistas e estudantes de
comunicação, com o objetivo de difundir informações, diretrizes e conceitos do Movimento Olímpico
e contribuir para a ampliação do conhecimento dos jornalistas esportivos. A realização desse curso
reafirma o respeito e o reconhecimento que o COB tem com os profissionais de imprensa.

11. RELAÇÕES INTERNACIONAIS
A área de Relações Internacionais do COB destaca o projeto da Família Olímpica Brasileira para os
Jogos Sul-americanos da Juventude Lima 2013, com o atendimento aos presidentes de Confederações
Olímpicas Brasileiras, e o Programa de Observadores Internacional, parte integrante dos Jogos Escolares,
executado em parceria com a Solidariedade Olímpica do Comitê Olímpico Internacional.
O objetivo principal em 2013 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 e o Programa de Observadores Internacional, do qual participam autoridades governamentais
nacionais e membros de Comitês Olímpicos Nacionais, oriundos de vários países.
Dentre os projetos em 2013, estão a gestão do Projeto 100 Anos do Comitê Olímpico Brasileiro, a
participação no atendimento aos representantes internacionais do VIII Fórum Internacional de Esporte
de Elite e as parcerias em Programas da Solidariedade Olímpica Internacional. A seguir, as principais
atividades desempenhadas pela área em 2013:
»» Jogos Sul-americanos da Juventude Lima 2013 - Coordenação e Operação do Programa dos
Presidentes de Confederações Olímpicas Brasileiras.
»» Coordenação e Operação do Programa de Observadores Internacional dos Jogos Escolares 2013
realizados em Belém.
»» Coordenação e distribuição dos documentos para traduções simples e juramentadas de todas as
áreas funcionais do COB.
»» Interface com o Ministério de Relações Internacionais a respeito de vistos de entrada para o Brasil
de atletas, dirigentes, treinadores etc. e eventos organizados pelas Confederações Olímpicas
Brasileiras, bem como Embaixadas e Consulados Brasileiros no exterior e no Brasil com relação à
solicitação de vistos e demais assuntos do âmbito internacional.
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»» Organização e acompanhamento de visitas de presidentes de CONs e membros do COI.
»» Projeto dos X Jogos Sul-americanos Santiago 2014: visita de inspeção, contato Comitê
Organizador, transporte, acomodação, credenciamento, etc.
»» Projeto dos Jogos Pan-americanos Canadá 2015: participação Assembleia ODEPA, visita de
inspeção, contato Comitê Organizador, transporte, acomodação, credenciamento etc.
»» Projeto ACNO 2016: reuniões, comunicação, acompanhamento de visitas e preparativos para o
projeto ACNO 2016.
»» Projeto 100 Anos COB – coordenação do projeto, orçamento, reuniões, acompanhamento das
áreas envolvidas, desenvolvimento de ações, etc.
»» VIII Fórum Internacional de Esporte de Elite – coordenação, correspondência e inscrições, vistos,
documentos, agenda e atendimento.

12.1.2. Educacional
Os principais objetivos da área são 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 da área em 2013:
• Programação Cultural e Educativa dos Jogos Escolares da Juventude (etapas Natal – 12 a 14 anos
- e Belém – 15 a 17 anos). Em parceria com os governos locais, foi elaborada a programação
cultural do Centro de Convivência, levando aos atletas atrações tradicionais do estado que sediava
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.
• Semana Olímpica, com o desenvolvimento de atividades educativas.
• Exposição “Jogos Olímpicos, Esporte, Cultura e Arte”: seleção e formação dos monitores e
desenvolvimento do projeto educativo.

12. DEPARTAMENTO CULTURAL

12.1.3. Publicações

12.1. CONHECIMENTO E VALORES OLÍMPICOS
12.1.1. Biblioteca
Atuando como suporte informacional da instituição, a Biblioteca do COB constitui um centro de
documentação e de informação, tendo como missão a organização e a preservação do acervo. Sua
principal finalidade é a de tornar acessíveis os documentos aqui salvaguardados, de incentivar a leitura, e
de orientar as pesquisas e as consultas ao acervo. A seguir, as principais ações da área em 2013:

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.
A área também foi responsável pela edição do conteúdo e pela publicação do catálogo da exposição
“Jogos Olímpicos – Esporte, Cultura e Arte”. A seguir, as publicações de 2013:
• Comitê Olímpico Brasileiro: 2012, ano olímpico.
• Informações sobre o uso de medicamentos no esporte – 2013

»» Recebimento em doação de 771 publicações (via protocolo).

• Relatório anual de atividades – 2012

»» Recebimento de 15 caixas de materiais da presidência e de 20 caixas do acervo de João
Havelange.

• Material didático da Academia Brasileira de Treinadores – Turma I, Nível II

»» Incorporação ao acervo bibliográfico de 972 publicações, incluindo periódicos, livros, teses,
artigos de periódicos e folhetos.

• Guia do Planejamento Estratégico do COB

»» Atendimento a 63 pedidos de pesquisas sobre o Movimento Olímpico e sobre esportes em geral,
por meio de e-mail, telefonemas e visitas à biblioteca.

• Revista dos Jogos Escolares da Juventude (edição em português e inglês)
• Folder Instituto Olímpico Brasileiro
• Regulamento da ODESUR

»» Com relação ao empréstimo de publicações, foram solicitados 296 documentos do acervo da
biblioteca.

• Revista Fórum Centros de Treinamento

»» Cadastramento de 62 novos usuários.

• Conteúdo da exposição “Jogos Olímpicos – Esporte, Cultura e Arte” (etapas São Paulo e Rio de Janeiro)

»» Doação de 2.938 publicações.

• Catálogo da exposição “Jogos Olímpicos – Esporte, Cultura e Arte” (etapas São Paulo e Rio de Janeiro)

• Revista Prêmio Brasil Olímpico

»» Participação dos Jogos Escolares da Juventude 2013, com exposição e empréstimo de livros.
»» Em parceria com o IOB, além do suporte bibliográfico, oferecimento aos alunos da possibilidade
de empréstimo de itens do acervo.
»» Em parceria com a Memória Olímpica, participação no projeto “Construindo a Memória Olímpica
Brasileira”, com a realização de um seminário e visitas às sedes de quatro confederações desportivas.
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12.2. MEMÓRIA OLÍMPICA
A área é responsável pela aquisição, controle e guarda de peças tridimensionais do Acervo COB.
Responde, ainda, pela organização e gestão de exposições e atividades culturais. Em 2013, a Memória
Olímpica realizou as seguintes atividades:

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2013

33

Acervo
Cadastramento de novas peças; introdução de 248 fichas do acervo ao programa Donato;
acondicionamento e checagem da localização de peças; seleção de peças do acervo e o
acompanhamento para fotografia pela equipe de Imagem;
»» Exposição “Jogos Olímpicos: Esporte, Cultura e Arte”
»» Gestão da exposição, que conta com peças do acervo do Museu Olímpico de Lausanne.
Beneficiada pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, contou com patrocínio da Bradesco
Seguros e Coca-Cola, FIESP e apoio da Panasonic, da Rede Globo de Televisão e da SuperVia.
Como parceiros, tivemos as empresas P&G (cenografia), Expomus (museologia e transporte
Internacional das peças), Dupla Design (programação visual) e Casa da Palavra (catálogo e
textos).
A gestão envolveu todo o processo de negociação com o Museu Olímpico, transporte das
peças, interface com as empresas e fornecedores envolvidos, incluindo cenografia, museografia,
museologia e plano de mídia. A exposição foi montada no Espaço FIESP, em São Paulo, de 15 de
abril a 30 de junho, e no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, de 12 de Setembro a 30
de dezembro. Em São Paulo, foram 26.644 visitantes e, no Rio de janeiro, 33.225.
»» Construindo a Memória Olímpica Brasileira:
Projeto apoiado pela Solidariedade Olímpica, que tem como objetivo estabelecer parcerias com
as Confederações Brasileiras de Esportes Olímpicos, a fim de conhecer os acervos das respectivas
confederações e de estabelecer parcerias, oferecendo auxílio técnico e criando possibilidades
de intercâmbio para futuras exposições. Foi realizada uma palestra sobre o projeto no auditório
do COB e foram feitas visitas às confederações de Remo, de Taekwondo, de Tênis de Mesa e de
Hipismo.
»» Seleção, acompanhamento da transferência e recebimento do acervo de João Havelange para o
COB.
»» Palestra sobre Movimento Olímpico: história e estrutura para o CAE/ Curso de Administração
Esportiva, organizado pelo IOB/Instituto Olímpico Brasileiro.

13. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
O trabalho de Comunicação do Comitê Olímpico Brasileiro em 2013 seguiu o Plano de Comunicação da
entidade, aprovado pela Diretoria em março e alinhado ao Planejamento Estratégico do COB. Todas as
ações planejadas e realizadas em 2013 foram desenvolvidas de forma integrada pelas quatro áreas da
Comunicação, de forma a otimizar o alcance e o resultado das ações pelos diferentes públicos e canais
do COB, a saber:

13.1. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL / GESTÃO DE CONTEÚDO
O trabalho da área se desenvolveu por meio da coordenação/operação de produção e edição de
conteúdo (textos, notícias, entrevistas, vídeos, fotos, galerias, cobertura de eventos, posts, entre outros)
para sites, hot sites e redes sociais (Facebook, Twitter, Google+ e YouTube) do COB, do Time Brasil e de
seus produtos/eventos, além do canal OnBus Digital, que exibe conteúdo em monitores em ônibus no
Rio de Janeiro.
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A área também coordenou a comunicação com públicos diversos que entraram em contato com
a instituição por email, por redes sociais e pelo canal Fale Conosco. Em relação às ferramentas
da Comunicação Interna, somente a redação das mensagens COB Comunica e os Jornais Murais
permaneceram sob a responsabilidade da área.
O ano de 2013 contou com uma campanha que contribuiu para o crescimento das redes sociais do COB,
em especial o Facebook do Time Brasil (conferir números em “Comunicação Web”). Durante quase todo
o ano, foram produzidos posts para a “Campanha das modalidades”, com conteúdo relacionado a cada
uma das modalidades, por semana. Além de ter alcançado números relevantes relativos à audiência, à
interação com os usuários e ao crescimento do canal, a iniciativa também serviu para aproximar o COB
das áreas de Comunicação - ou assessorias equivalentes – das Confederações.
A Missão para os Jogos Sul-americanos da Juventude, em Lima, contou com uma iniciativa inédita do
COB. Pela primeira vez, um representante da área acompanhou a delegação para realizar a cobertura
jornalística exclusivamente para o site e para as redes sociais. Além de notícias, fotos e posts, foram
produzidos diversos vídeos para publicação online, além de um especial como “resumo” da Missão.
Em termos de volume de notícias, a área manteve a média de mais de 1.000 publicações por ano,
quadro que mudou de 2011 para 2012, quando a produção aumentou quatro vezes em relação ao ano
anterior. Já o número de publicações nas mídias digitais aumentou quase 20%, contribuindo com o
aumento dos números com relação a seguidores e audiência (verificar em “Comunicação Web”).
O canal OnBus representou uma abertura para novas tecnologias e parceiros. A área se responsabilizou
pela produção de conteúdo que vai às telas, duas vezes por semana, de 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 esporte em geral e
curiosidades do mundo olímpico.
A área também se responsabilizou pela coordenação e pela aprovação de posts exclusivamente voltados
para a exposição “Jogos Olímpicos: esporte, cultura e arte”, realizada em São Paulo e no Rio. A
produção foi feita pela mesma agência que esteve à frente da assessoria de comunicação do evento.
Em relação aos Jogos Escolares, além das habituais coberturas in loco durante as etapas nacionais, a área
voltou a estabelecer contato com as Secretarias Estaduais gestoras para ter acesso a informações sobre as
etapas seletivas (estaduais, regionais, municipais) e publicar notícias relativas a esses eventos no site oficial.
Vale registrar que o ano de 2013 marcou também a aprovação de um representante da área para a
quinta edição do MEMOS em espanhol. Com o tema proposto “O conteúdo digital do COB para canais
web”, o curso foi iniciado em novembro e tem a duração de um ano.
Alguns números da área em 2013:
• Mais de 1.000 notícias para sites e hot sites;
• Nos canais Time Brasil, quase 1.000 posts para Facebook e Google+, além de 215 notícias, 39
vídeos e 24 galerias de imagens;
• Mais de 300 templates para OnBus;
• Posts no Twitter, somando os canais Time Brasil e Jogos Escolares: 3365; Cerca de 400 respostas /
interações / retuítes;
• Cerca de 1.300 mensagens recebidas pelo Fale Conosco, quase 800 respondidas;
• Mais de 18.000 mensagens recebidas por email, sendo grande parte delas distribuídas
internamente e cerca de 250 respondidas;
• Nas redes sociais, mais de 300 mensagens recebidas e respondidas. Em termos de interação,
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• Cerca de 70 mensagens “COB Comunica” disparadas.

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.

• 30 videorreportagens produzidas, metade delas em parceria com a área de Imagens;

4. Prêmio Brasil Olímpico 2013 – 17 de Dezembro

levando em conta as etapas dos Jogos Escolares, o número de comentários e respostas ultrapassa
os 1.000;

Seleção de imagens para a cerimônia do PBO, vídeos, site, revista, etc; coordenação do trabalho dos
fotógrafos no dia do evento, gravação de depoimentos e mensagens de atletas.

13.2. IMAGEM
A área de Imagem foi responsável por coordenar os fotógrafos contratados para a cobertura dos eventos em
que o COB esteve presente, como os Jogos Sul-americanos da Juventude, os Jogos Escolares da Juventude,
o Prêmio Brasil Olímpico e a exposição "Jogos Olímpicos: Esporte, Cultura e Arte". Além de promover a
constante preservação do acervo, a área dobrou a produção de vídeos institucionais do COB em 2013,
contribuindo com a divulgação das ações e serviços oferecidos aos atletas, técnicos e demais stakeholders.

Dados relevantes da Área de Imagem em 2013

Além de aprimorar seus processos internos, em 2013 a área de Imagem adquiriu novos equipamentos
(01 notebook Mac e equipamentos de som e luz), que contribuíram para dar mais agilidade por
melhorar a qualidade dos serviços oferecidos.
Além do registro fotográfico de diversos eventos, a demanda por vídeos também cresceu. A área foi
responsável pela filmagem, edição e entrega de diversos filmes institucionais de eventos e/ou ações
realizadas pelo COB. Comparando com 2012, o número de vídeos produzidos dobrou, totalizando mais
de 100, com média de aproximadamente 8 vídeos/mês.
Com a montagem de um mini estúdio dentro da sala de acervo de imagens, a área pôde iniciar as
gravações do projeto Word of Olympians do COI, gravando entrevistas com nomes de peso do esporte,
como Hortência Macari, Vanderlei Cordeiro, Guga Kuerten, Yane Marques, entre outros, que servirão
como acervo histórico do esporte brasileiro e serão utilizados no site e nas redes sociais do COB e do
Time Brasil em 2014.
Com a Sala de Imprensa do COB em seu primeiro ano completo de funcionamento, o número de
solicitações de imagens diminuiu, já que os veículos de comunicação fizeram os devidos downloads
diretamente do espaço, sem a necessidade de nos contatar. Além disso, em 2013, não tivemos nenhum
evento de grande destaque, como os Jogos Olímpicos de Londres 2012. Com isso, houve uma redução
de 20% em relação a 2012 no número de imagens solicitadas.
Paralelamente às atividades realizadas, a área participou de diversos eventos, conforme demonstrado
abaixo. A partir de licitação, a empresa INOVAFOTO foi contratada para fazer a cobertura fotográfica
dos eventos em questão e a área de Imagens foi ativamente responsável por sua contratação e pela
coordenação dos fotógrafos:

Números de destaque:
• Mais de 100 vídeos produzidos em 2013;
• 3.183 fotos disponibilizadas na Sala de Imprensa do COB (média de 265 fotos/mês);
• 5.096 downloads de imagens na Sala de Imprensa do COB (média de 424/mês)
• O número de pedidos internos manteve-se basicamente o mesmo em 2012 (220 pedidos) e 2013 (221)

Jogos Escolares da Juventude 12-14 anos – 5 a 14 de Setembro – Natal/RN

13.3. RELAÇÕES COM A IMPRENSA

1. 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; filmagem, edição e finalização de vídeos e depoimentos dos JEJ para divulgação nas redes
sociais.

O ano de 2013 foi marcado pela intensa disseminação de valores, ações e bons resultados do Comitê
Olímpico Brasileiro através da Imprensa. As ações da área de Esportes do COB, que renderam bons
frutos e estiveram permanentemente alinhadas com o Plano de Comunicação – aprovado pela Diretoria
em março de 2013 –, foram, dentre outras, as seguintes: contratação de treinadores de ponta, brasileiros
ou estrangeiros; desenvolvimento de equipes multidisciplinares; ações diretas de ciências do esporte na
preparação dos atletas; e aquisição e cessão de equipamentos esportivos.

2. Jogos Sul-americanos da Juventude – 20 a 29 de Setembro - Lima/Peru
Coordenação junto à área de Relações com a Imprensa do trabalho do fotógrafo contratado; edição e
finalização de vídeo final sobre os serviços oferecidos pelo COB aos atletas brasileiros.
3. Jogos Escolares da Juventude 15-17 anos – 07 a 16 de Novembro – Belém/PA
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Em prol de boa divulgação das ações da instituição, a assessoria possibilitou alguns encontros ou visitas
que serviram para aproximar o COB de alguns dos principais veículos de informação do Brasil, facilitando
o entendimento mais amplo entre as partes. Destacam-se as visitas às redações da TV Globo, do site
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Globoesporte.com, do canal SporTV e dos jornais O Globo e Extra; as visitas de jornalistas ao COB (TV
Record, SporTV, TV Globo e Veja Rio); e os encontros com os jornais LANCE! e O Globo.

como um programa a ser dinamizado aos alunos, para que compreendam o significado do Olimpismo. A
seguir, as principais realizações da área em 2013:

Importante citar também a realização da segunda edição do Curso de Introdução ao Sistema Olímpico
(Ciso), em parceria com o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB). O Ciso oferece aos jornalistas uma
oportunidade de capacitação à distância em assuntos ainda pouco explorados pelas principais redações
do país.

Dias 14 e 15 de janeiro, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, realização do Seminário Valores do Esporte e
Educação Olímpica.

Em paralelo a essas ações, a assessoria de imprensa do COB trabalhou na divulgação dos principais
eventos organizados pelo COB no ano, como a exposição “Jogos Olímpicos: Esporte, cultura e arte”;
COB nas Ruas; as duas edições dos Jogos Escolares da Juventude; a participação brasileira nos Jogos Sulamericanos da Juventude Lima 2013; as ações do Instituto Olímpico Brasileiro (ABT e PAA); e o Prêmio
Brasil Olímpico.

13.4. MÍDIAS DIGITAIS
As mídias digitais tiveram importante incremento de ações e de campanhas promovidas ao longo de
2013, com destaque para “A Modalidade da Semana”, com duração de 6 meses. Os objetivos principais
foram o de aumentar o conhecimento da população brasileira sobre o esporte olímpico e o de promover
a interação da página do Time Brasil com o público, com as confederações, com atletas e com as marcas
parceiras.
A maior diferença nas redes sociais ficou por conta do Facebook, que passou de 34.583 para 87.991
internautas, representando 255% de aumento no número de fãs do canal. O Google+ teve um aumento
de 160% e o Twitter, de 138%. Esses aumentos foram acima da média nacional, o que permitiu mais
penetração das informações do COB nas redes sociais.
O site do COB foi visitado por 224.795 pessoas ao longo do ano e o do Time Brasil, por 192.410.
Somados os dois sites, mais de 1.325.124 páginas foram visitadas.
Outras ações de destaque da área em 2013:
• Ativação da votação do Prêmio Brasil Olímpico e campanha para votação dos atletas;
• Aplicativo do Quiz das Modalidades da Semana – gincana cultural para testar o conhecimento
esportivo dos participantes;

15. 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.

16. COMISSÃO DE ATLETAS
A Comissão de Atletas do COB tem por missão representar os Atletas Olímpicos perante o COB,
fortalecendo os laços de comunicação e interação entre as partes. Seus principais objetivos são:
Estabelecer um ambiente de discussão onde os atletas olímpicos 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;

• Nova estrutura de Galeria de Imagens e controle de Acervo de fotos e vídeos;

q) Dar sugestões, recomendações ou informações sobre quaisquer assuntos relacionados com o
Movimento Olímpico;

• Hotsite para a exposição “Jogos Olímpicos: esporte, cultura e arte” – adequação da estrutura do
site para posicionar o novo conteúdo;

r) Analisar a adoção dos melhores modelos, técnicas e padrões para o desenvolvimento dos atletas;

• O canal do Time Brasil no Facebook passou da 9ª para a 7ª posição entre os Comitês Olímpicos
Nacionais de todo o mundo;

t) Incentivar a presença feminina no esporte;

• Realização de parceria com outros canais digitais, para aumentar o alcance e a presença da marca
em uma nova audiência.

14. 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
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O Seminário teve como objetivo chamar a atenção para a importância da Educação Olímpica no
contexto da Educação Física Escolar e do Esporte nas três manifestações – educacional, participação e
alto rendimento.
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s) Representar os interesses dos atletas olímpicos e formular recomendações a esse respeito;
u) 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, será de 4
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;
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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 Magalhaes 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
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.
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