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RESUMO 

 

FENDER, Rene Vinicius Donnangelo Fender. Título: Governança em Confederações 

Olímpicas brasileiras: impactos do primeiro ciclo de implementação do Rating Integra. 2022. 

114f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 2022. 

Após a realização dos megaeventos esportivos no período 2007-2016, diversos fatores 

acabaram por expor a situação de instabilidade e falta de estrutura consistente do esporte de alto 

rendimento no Brasil, sobretudo nas Confederações esportivas. Além da crise econômica 

enfrentada pelo país que dificultou os aportes públicos e privados, a estrutura arcaica da gestão, 

a falta da profissionalização e a ausência de processos democráticos e de transparência são 

fatores que poderiam afetar o processo de modernização nas entidades gestoras do esporte 

olímpico. Práticas de governança, sistema de prestação de contas, monitoramento e controle 

institucional são identificadas na literatura e na prática como exercendo função essencial na 

manutenção do equilíbrio entre as organizações e seus diversos atores institucionais, mas é 

preciso haver um método eficaz para avaliar a governança de organizações esportivas. Na 

literatura internacional não foram identificados estudos voltados a avaliar os impactos da 

adoção de princípios específicos nos resultados reais da governança ou no desempenho das 

organizações esportivas. No Brasil, são raros estudos no campo da governança acerca das 

Confederações Olímpicas. Paralelamente à lacuna acadêmica, há ações oriundas da prática, 

entre elas uma envolvendo movimentos de atletas, entidades gestoras e patrocinadores do 

esporte de alto rendimento: o Rating Integra. Esta pesquisa teve como objetivo final identificar 

e analisar os impactos nas práticas de governança de Confederações Olímpicas que aderiram 

ao primeiro ciclo de avaliação do instrumento Rating Integra. Foi realizada pesquisa 

exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, por meio de pesquisa documental e de 

campo, com realização de entrevistas com gestores de Confederações. A partir da congruência 

dos resultados obtidos na pesquisa documental e de campo, e da comparação e discussão destes 

com a literatura, pode-se concluir que houve impactos da aplicação do primeiro ciclo de 

avaliação do instrumento Rating Integra nas práticas de governança das Confederações 

Olímpicas estudadas, dentre elas: auxílio na indicação da documentação necessária, visibilidade 

que o instrumento oferece ao mercado, padronização daquilo do que se espera de uma entidade 

com boas práticas. Por meio da percepção dos gestores, foram indicados pontos que precisariam 

ser desenvolvidos e aprimorados, especialmente quanto a importância da gestão do marketing 

na relação entre as empresas e as Confederações. Esta constatação denota uma implicação 

prática para a atuação dos gestores e quanto ao próprio aprimoramento do instrumento. As 

implicações teóricas se referem a sistematização de literatura sobre avaliação dos impactos de 

programas de governança. Estudos futuros devem ser desenvolvidos a fim de acompanhar os 

impactos nos demais ciclos de aplicação do instrumento. 

 

Palavras-chave: Gestão do Esporte; Governança do Esporte; Organizações esportivas; 

Instrumentos de avaliação; Transparência. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

FENDER, Rene Vinicius Donnangelo Fender. Title: Governance in Brazilian National 

Governing Bodies: impacts of the first cycle of the Rating Integra. 2022. 114p. Dissertation. 

(Master of Science) – School of Physical Education and Sport, University of Sao Paulo, Sao 

Paulo. 2022. 

After the realization of the mega sporting events in the period 2007-2016, several factors ended 

up exposing the situation of instability and lack of consistent structure of high performance 

sport in Brazil, especially in the national governing bodies of sport. Besides the economic crisis 

faced by the country that hindered public and private contributions, the archaic management 

structure, the lack of professionalization, and the absence of democratic and transparent 

processes are factors that could affect the modernization process in the Olympic sport 

management entities. Governance practices, accountability system, monitoring and institutional 

control are identified in the literature and in practice as playing an essential role in maintaining 

the balance between organizations and their various institutional players, but there is a need for 

an effective method to assess the governance of sports organizations. In the international 

literature, no studies were identified aimed at assessing the impacts of the adoption of specific 

principles in the actual results of governance or in the performance of sports organizations. In 

Brazil, studies in the field of governance about the Olympic Confederations are rare. In parallel 

to the academic gap, there are actions arising from practice, among them one involving 

movements of athletes, management entities and sponsors of high performance sport: the Rating 

Integra. This research had as final objective to identify and to analyze the impacts in the 

practices of governance of Olympic Confederations that adhered to the first cycle of evaluation 

of the instrument Rating Integra. It was carried out exploratory and descriptive research, of 

qualitative approach, through documentary and field research, with interviews with managers 

of the Confederations. From the congruence of the results obtained in the documentary and field 

research, and from the comparison and discussion of these results with the literature, it can be 

concluded that there were impacts of the application of the first cycle of evaluation of the Rating 

Integra instrument in the governance practices of the Olympic Confederations studied, among 

them: help in indicating the necessary documentation, visibility that the instrument offers to the 

market, standardization of what is expected from an entity with good practices. Through the 

managers' perception, points were indicated that need to be developed and improved, especially 

regarding the importance of marketing management in the relationship between companies and 

the Confederations. This finding denotes a practical implication for the performance of 

managers and for the improvement of the instrument itself. The theoretical implications refer 

to the systematization of literature on the evaluation of the impacts of governance programs. 

Future studies should be developed in order to monitor the impacts on the other cycles of 

application of the instrument. 

 

Key-words: Sport Management; Sport Governance; Sport organizations; Assessment 

instruments; Transparency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Passado o período dos megaeventos esportivos (2007-2016), diversos fatores acabaram 

por expor a situação de instabilidade e falta de estrutura consistente do esporte de alto 

rendimento no Brasil, sobretudo das entidades nacionais de administração do desporto, as 

Confederações. Após quase dez anos sediando tais eventos e, dado fim ao ciclo Olímpico com 

os Jogos Rio 2016, o país, à época, se encontrava com diminuição da atividade econômica 

(CURY; SILVEIRA, 2017), fazendo que isso impactasse tanto o financiamento público quanto 

o privado para o esporte (BAIBICH, 2017). Dentre outros fatores, foi perceptível a retirada de 

patrocínios por parte das empresas que até então apoiavam as entidades de administração do 

esporte, em especial do esporte olímpico (MAZZEI; ROCCO JR., 2017).  

A crise que o país enfrentava nesse período também afetou outras fontes de 

financiamento. Assim como discorre Fender (2017), somam-se aos fatores supracitados a 

dificuldade de captação dos recursos necessários para alcançar os objetivos do programa da Lei 

Federal de Incentivo ao Esporte (Lei n. 11.438) (BAIBICH, 2017) e a diminuição do volume 

de apostas na Loteria Federal, que consequentemente reduziu os valores destinados ao esporte 

por meio da Lei Agnelo/Piva (Lei n. 10.264/2001) (PALMIERI, 2016). 

Do panorama apresentado acima, observa-se que tais fatores podem ser considerados 

como externos, ou seja, independem das ações das Confederações, pelo fato de tratarem de 

situações concernentes à conjuntura econômica que o país se encontrava. O cenário se tornou 

ainda mais instável com o advento da pandemia da COVID-19, a partir de 2020. Contudo, além 

dessas condições externas, há aqueles fatores que são de responsabilidade das Confederações. 

Em geral, esses fatores abordam questões inerentes aos processos de gestão das entidades e que 

versam sobre as práticas de governança. 

Embora as Confederações tenham sentido o impacto financeiro com as adversidades 

supracitadas, se faz necessário ressaltar que, durante o período de realizações dos eventos, o 

esporte brasileiro teve à disposição uma inédita e grande quantidade de recursos (MAZZEI; 

ROCCO JR., 2017). Para os autores, um dos maiores legados desse período pós eventos é a 

constatação, “de forma prática e concreta, da ausência de uma gestão profissional, ética e 

responsável” (MAZZEI; ROCCO JR., 2017, p. 105). 

Além desse cenário revelar a falta de planejamento das entidades esportivas, Cárdenas,  

Feuerschütte, Wernke e Pimenta (2017) consideram que a forma como a administração dessas 
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entidades é conduzida representa a falta de preparo dos gestores esportivos, o que impacta 

decisivamente nos resultados e eficácia das organizações. Outros autores também afirmam que 

a administração dessas entidades tem sido realizada de maneira amadora, não profissional, 

intuitiva e ineficiente (MARONI; MENDES; BASTOS, 2010; BASTOS; MAZZEI, 2012). 

Tem sido recorrente a ênfase na urgência da profissionalização da gestão do esporte no Brasil 

(AZEVÊDO, 2009; MAZZEI; BASTOS, 2012), sendo necessário “o investimento na formação 

de profissionais éticos, competentes e transparentes” (MAZZEI; ROCCO JR., 2017, p. 105).  

Essa questão da profissionalização da gestão do esporte também é abordada no âmbito 

internacional por diferentes autores. Kikulis (2000) ressalta que a necessidade da 

profissionalização foi impulsionada pois essas organizações cresceram, e com elas foram 

impostas complexas demandas, projetadas em grande parte pela comercialização do esporte. 

Por mesclarem certas características das organizações comerciais (CHAPPELET, 2018), estas 

tendem a absorver seus valores e práticas diárias (GREEN; HOULIHAN, 2006). Isso vem 

representando uma transição do esporte amador para aquele gerido de forma profissional 

(SHILBURY; FERKINS; SMYTHE, 2013), sendo que funcionários remunerados começaram 

a ocupar cargos nos quais historicamente voluntários  desempenhavam tais funções (FERKINS; 

SHILBURY, 2015).  

Para Tacon e Walters (2016), essa transição para o profissionalismo é ainda mais difícil 

nas pequenas organizações, nas quais membros voluntários da diretoria geralmente precisam 

preencher uma série de posições e, portanto, são menos capazes de se concentrar em suas 

funções, por exemplo, no monitoramento financeiro. Em muitos casos, como sugerem alguns 

autores, a complexidade das demandas citada por Kikulus (2000) refere-se principalmente à 

evolução dos processos de prestação de contas, o que acaba gerando tensões entre os 

stakeholders que acompanham o investimento público (SLACK, 1985; SLACK; HININGS, 

1992; FERKINS; SHILBURY, 2015).  

A estrutura arcaica da gestão, a falta da profissionalização e ausência de processos 

democráticos e de transparência nas entidades acaba por favorecer e criar oportunidades para 

as práticas corruptivas (MAZZEI; ROCCO JR, 2017; MARTINS; DOS REIS, 2017). O grande 

aporte de financiamento público nas organizações esportivas, a transição da profissionalização 

e a má gestão que leva a fracassos de governança nas entidades gestoras do esporte são alguns 

dos fatores que Charlton e Andras (2003) identificaram como sendo sinais do processo de 

modernização ocorrido nas entidades gestoras. 

Esse processo vai ao encontro do que Chalip (1995) manifesta, no final do século XX, 

o que entende por governança. O autor entende que este é um sistema de prestação de contas, 
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monitoramento e controle institucional com função essencial de manter o equilíbrio entre as 

organizações e seus diversos atores institucionais. Esse conceito oriundo da Administração tem 

sua aplicação no esporte vista com cada vez mais amplitude, sendo fundamental para garantir 

a efetiva aplicação das políticas públicas no contexto esportivo.  Cerca de duas décadas após, 

Tacon e Walters (2016) consideram que, além da estruturação em sistemas de monitoramento 

mais eficiente e de avanços tecnológicos para realizar a prestação de contas (transparência) das 

entidades, outro aspecto tangível da modernização da gestão é o desenvolvimento de guias de 

boa governança.  

Nesse sentido, constata-se que nas últimas duas décadas diversos guias de governança 

foram apresentados por ”órgãos governamentais e intergovernamentais, entidades gestoras de 

esporte nacionais e internacionais e acadêmicos” (CHAPPELET, 2018, p. 724). Esses guias 

têm tentado definir conjuntos de princípios de boa governança específicos ao esporte e às suas 

várias entidades gestoras (CHAPPELET; MRKONJIC, 2013). Para Walters e Tacon (2018), a 

adoção dos códigos de governança por parte das entidades esportivas pode ser entendida como 

um processo de legitimação.  

Essa prática atua para criar legitimidade externa aos stakeholders, ou seja, transparecer 

que a organização está comprometida em levar a sério a questão da governança. No entanto, 

mais importante do que adotar a boa governança, o objetivo dos guias e códigos deveria ser 

garantir uma melhor governança nas organizações. Hoje discute-se que apenas estabelecer e 

adotar princípios ou diretrizes é insuficiente. É preciso haver um método eficaz para avaliar a 

governança de organizações esportivas de forma individual e ao longo do tempo 

(CHAPPELET, 2018). Essa é uma questão que se coloca tanto no âmbito acadêmico como na 

prática: quais são os impactos da adoção de práticas de governança em entidades de 

administração do esporte? 

No âmbito da governança de entidades gestoras do esporte de alto rendimento, Parent e 

Hoye (2018, p. 2) realizaram uma revisão sistemática onde estudos internacionais indicam que 

“apesar do desenvolvimento de diversos códigos e princípios, e em alguns casos de forma 

obrigatória, ainda há poucas evidências do seu impacto no desempenho e nas práticas de 

governança nas organizações esportivas". Além disso, o panorama traçado por meio da revisão 

sistemática ressalta que “surpreendentemente, nenhum dos estudos procurou explicitamente até 

que ponto a adoção de princípios específicos de governança impactou os resultados reais da 

governança ou o desempenho das organizações esportivas” (PARENT; HOYE, 2018, p. 2). 

Contudo, mesmo com o cenário de crise estabelecido, especialmente após os Jogos Rio 

2016, são raros no Brasil estudos acadêmicos ou pesquisas no âmbito acadêmico no campo da 
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governança das entidades gestoras de esporte acerca das Confederações Olímpicas. 

Especificamente nesse campo e esfera, Morales (2015) pesquisou sobre a influência das leis do 

esporte nacional na governança corporativa das confederações e federações dos esportes 

olímpicos durante o período de 1941 a 2013. Além desta, outros autores abordaram a 

governança corporativa nas entidades esportivas em geral (RIBEIRO, 2014; BRITO, 2015; 

MOLINA, 2016; ALMADA, NETO, FURTADO, 2017; ARAÚJO, 2019). No mesmo sentido, 

o até então Ministério do Esporte publicou uma Cartilha de Governança em Entidades 

Esportivas em conjunto com a Universidade Federal do Paraná (BRASIL, 2018).  

Nos últimos anos, iniciativas do setor público têm feito acompanhamentos da evolução 

das entidades e da prática esportiva, casos de relatórios publicados pelo então Ministério do 

Esporte (BRASIL, 2015; BRASIL, 2016). Mais especificamente no âmbito da gestão de 

políticas de esporte no país, há os resultados brasileiros do consórcio internacional denominado 

Sports Policy factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) (BÖHME; BASTOS, 

2016), que apontam aspectos críticos relativos ao sistema brasileiro como um todo, do esporte 

de alto rendimento e especificamente quanto ao tema governança. No entanto, como vimos, não 

tem havido estudos e pesquisa que avaliem as ações implementadas, em especial no âmbito das 

confederações olímpicas.  

Paralelamente a lacuna acadêmica, o que existe, e que atualmente se tornou um dos 

marcos para a área no Brasil, é uma ação oriunda da prática: o Rating Integra. Este movimento 

envolve a participação de atletas, entidades gestoras e patrocinadores do esporte de alto 

rendimento, que se organizaram com o intuito de transformar e reestruturar a gestão do esporte 

no país.  

O instrumento é uma realização do Comitê Olímpico do Brasil (COB), do Comitê 

Paralímpico Brasileiro (CPB), do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), do Instituto Ethos e 

Atletas pelo Brasil e também reúne entidades esportivas, empresas, atletas e organizações da 

sociedade civil. Os idealizadores consideram-no um mecanismo original, sendo um estímulo 

para que as boas práticas de governança sejam propagadas. Almeja-se com o Rating Integra 

criar um parâmetro de governança, transparência e integridade nas confederações, federações e 

clubes, além de estabelecer um mecanismo para os que financiam o esporte no país (empresas 

signatárias do Pacto pelo Esporte) (RATING INTEGRA, 2019). Nesse instrumento há um 

parâmetro claro para avaliar e reconhecer o comprometimento das instituições patrocinadas e 

que estão em busca de aporte (CPB, 2017).  
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O instrumento foi construído com base em algumas das principais referências 

internacionais, tais como os Princípios de Boa Governança da União Europeia e dos guias e 

códigos da UK Sports e Australian Sports Commission: 

 

O Rating Integra parte do pressuposto de que princípios e práticas de 

governança se aplicam a qualquer tipo de organização [...], fazendo com que 

a entidade consiga [...] identificar o que já pratica e definir os planos de ação 

perante as oportunidades de melhorias (RATING INTEGRA, 2019, p. 11).  

 

As entidades que aderem ao Rating Integra vivenciam dois momentos: no primeiro se 

submetem a uma autoavaliação com base em um questionário, quando é gerado um relatório 

com resultados de performance; posteriormente é realizada uma verificação externa, 

demandando a entidade apresentar evidências que comprovem as práticas indicadas (RATING 

INTEGRA, 2019). Frente a esse quadro, o problema que se coloca é se, a partir dos resultados e 

devolutivas que o Rating Integra oferece às Confederações que aderirem ao instrumento, haverá 

melhora no desempenho das práticas de governança e como os gestores percebem as mudanças. 

Acredita-se que sejam importantes a reflexão e a produção de conhecimento a respeito 

de como está sendo tratado o desenvolvimento da governança na gestão das Confederações 

esportivas, face preocupação que se instalou no país acerca do futuro das entidades nacionais 

de administração do esporte. Além disso, o estudo do tema pode contribuir para o 

aperfeiçoamento teórico e prático e para o crescimento da gestão do esporte no Brasil. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo final identificar e analisar os impactos nas práticas de 

governança de Confederações Olímpicas que aderiram ao primeiro ciclo do instrumento Rating 

Integra.  

Para que seja atingido o objetivo final, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

intermediários: 

a) Identificar e descrever os planos de ação/práticas de governança de confederações 

olímpicas adotadas a partir da aplicação do instrumento e avaliação inicial do Rating 

Integra; 

b) Levantar e analisar a percepção dos gestores sobre mudanças implementadas/ 

resultados obtidos em decorrência da aplicação do instrumento e avaliação inicial do 

Rating Integra; 



21 
 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A gestão ineficiente do esporte no Brasil é ocasionada por uma sucessão de fatores, e é 

de fundamental importância que seja dada a devida atenção para todas as questões que 

convergem para a melhoria da gestão das entidades esportivas. Essas questões são abordadas 

nessa seção de revisão. Inicialmente é traçado um panorama sobre o processo de transformação 

do amadorismo à profissionalização dos gestores das entidades. A partir desse ponto, alguns 

conceitos são esclarecidos, tais como a origem e compreensão da Governança, como se deu a 

aproximação teórica da Governança no Esporte e como se deu a inserção e aplicação da 

Governança em organizações esportivas. A seguir, é exposto o surgimento dos Códigos de 

governança e apresentados alguns dos principais instrumentos de avaliação utilizados ao redor 

do mundo. Por fim, é feito um maior desdobramento acerca do funcionamento do Rating 

Integra, sendo também feita uma análise comparativa entre esse e os outros instrumentos 

apresentados.  

 

 3.1 Gestão profissional do esporte 

 

Apesar das reflexões e avaliações sobre a profissionalização da gestão do esporte no 

Brasil ter se acentuado após os Jogos Rio 2016, esse tema já vem sendo tratado e considerado 

urgente pelos pesquisadores ao longo da última década (AZEVÊDO, 2009; MAZZEI; 

BASTOS, 2012). Um dos principais fatores elencados sobre esse processo de mudança passa 

pela transformação de um modelo amador para um modelo de gestão profissional no âmbito 

das organizações.  

Uma das questões mais importantes para entender essa transformação é reconhecer o 

cenário das organizações do país, assumindo que todos os empregados (ou a maioria) que fazem 

parte da diretoria exercem suas funções de forma voluntária. Apesar dessa condição poupar os 

custos da entidade, já que os gastos com salários geralmente são as maiores despesas das 

entidades, muito tem sido discutido sobre a capacidade que um modelo com essas 

particularidades possui sobre a produtividade e rendimento da instituição (MATTAR, 2014). 

Ter como característica o trabalho ocupado por pessoas cuja dedicação ao trabalho se 

dá de forma voluntária corrobora com a ideia de que este trabalho passa a ser executado com 

dedicação parcial, já que é exercido de maneira não remunerada. Tal condição, por vezes, 

acarretaria no emprego de pessoas que não necessariamente possuem mão de obra 

especializada, como explica Mattar (2014, p. 12): 
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[...] uma vez eleitos, o presidente e demais membros da diretoria que exercerão 

suas funções de maneira voluntária, poderão indicar outras pessoas para, 

também de forma voluntária, ocupar outras funções estatutárias, 

independentemente de terem ou não experiência e conhecimento nas funções 

que assumirem.   

 

Devido ao fato desta diretoria não dispor de tempo para se dedicar exclusivamente à 

operação da instituição, geralmente bastante complexa e trabalhosa, há também a opção da 

contratação de gestores qualificados para executarem a operação. Embora esta seja uma 

alternativa, é neste quesito que se encontra outro grave fator de risco deste modelo amador. 

Ainda segundo Mattar (2014), falta liberdade para aquele gestor que assumiu o cargo efetuar 

intervenções que não tenham sido determinadas pela gerência.  

Analogamente à administração de uma Confederação, Mattar (2014, p. 16) faz 

importante ressalva quanto a gestão de clubes e outras organizações esportivas quanto a lacunas 

de conhecimentos e qualificação: 

 

Outro aspecto a ser considerado acerca do voluntariado é que administrar um 

clube exige – assim como em qualquer outra organização – conhecimento e 

utilização de técnicas e ferramentas das mais diversas áreas de administração 

e disciplinas correlatas, sob o risco de se fracassar esportivamente ou, ainda 

mais grave, economicamente, comprometendo, em última análise, a própria 

existência do clube. Dentre essas importantes áreas estão: Planejamento, 

Estratégia, Negociação, Marketing, Finanças, Pessoas, Contabilidade, 

Economia e Direito (MATTAR, 2014, p. 16). 

 

No mesmo sentido, o autor destaca algumas consequências da gestão neste cenário, dentre elas 

a inadequação do quadro de gestores em termos hierárquicos e funcionais:   

 

Uma das consequências do voluntariado é não haver, necessariamente, 

compatibilidade entre as funções estabelecidas estatutariamente e a 

qualificação, experiência e conhecimento daqueles dirigentes eleitos para 

exercerem tais funções. Isso resulta, frequentemente, em uma inadequação de 

funções e pessoas, o que acaba resultando em ineficiência administrativa. 

Apesar de atualmente os clubes já possuírem profissionais qualificados 

ocupando posições gerenciais e operacionais, isso não ocorre em suas 

posições de comando, em que as decisões realmente importantes ocorrem 

(MATTAR, 2014, p. 16). 

 

No que tange a questão da posição dos profissionais da entidade, outro fator pertinente 

à gestão amadora é o não estabelecimento da separação entre o ambiente político/institucional 

do executivo. Considerando que a entidade tenha sua estrutura baseada numa gestão onde as 

esferas política e administrativa estão separadas, tem-se a prerrogativa de que a instituição irá 

contar com as pessoas mais eficientes nos processos de tomada de decisão, consequentemente 
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gerando as decisões mais eficientes para a gestão da entidade (BILHIM, 2014). Respaldando 

esta estrutura de gestão, Bilhim (2014, p. 13) reitera o seguinte:  

 

[...] a profissionalização permite o controle legítimo de um certo tipo de 

trabalho que, desde logo, significa afirmação do direito do profissional 

desempenhar o trabalho da forma que considerar mais adequada. Por outro, 

através de conhecimentos especializados, princípios ou regras extraídas da 

experiência que são institucionalizados através de estratégias de controlo 

cognitivas ou organizacionais, afirma a sua autoridade profissional [...] 

 

O autor resgata a ideia, difundida ainda em 1887, por Woodrow Wilson, um político e 

acadêmico norte-americano, que posteriormente tornou-se o 28º Presidente dos Estados Unidos 

da América (EUA), que discorreu sobre o tema da não separação na administração pública. Para 

o autor, “os políticos eleitos não devem interferir com a administração enquanto representada 

por profissionais designados para os cargos e funções, nem esta com aqueles” (BILHIM, 2014, 

p.12).  

No âmbito do esporte e das organizações esportivas, a aplicação de todos estes fatores 

conflui para a materialização de uma gestão mais eficiente, que segundo Bentes (2016), faz com 

que o esporte de alto rendimento seja potencializado. Isso pode ser observado nas categorias de 

base, que quando são melhor desenvolvidas, mais patrocinadores são atraídos, e 

consequentemente as Confederações e outras entidades aumentam sua reputação e confiança. 

Ademais, é possível observar a relação de que entidades com melhores práticas de governança 

tendem a apresentar melhores resultados esportivos (SOU DO ESPORTE, 2017). 

Estes aspectos também puderam ser verificados em um dos trabalhos mais relevantes 

sobre o desenvolvimento da gestão e políticas nacionais de esporte. De Bosscher, Shibli, 

Westerbeek e Bottenburg (2015) materializaram um modelo com fatores críticos que devem ser 

realizados para que um país aumente as possibilidades de sucesso esportivo internacional. Por 

meio de extenso levantamento na literatura existente, análise de fontes secundárias e análise de 

estudiosos do tema internacionalmente, os pesquisadores construíram um modelo denominado 

de SPLISS model (Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success) por um 

consórcio internacional de pesquisadores. Este modelo agrupa em 9 pilares os determinantes de 

sucesso esportivo internacional e possibilita a comparação transcultural (entre países) das 

políticas esportivas realizadas (MAZZEI, BASTOS, BÖHME, DE BOSSCHER, 2014). A 

aplicação do modelo foi realizada por meio de instrumentos específicos junto da opinião de 

atletas, treinadores e gestores do esporte de alto rendimento de 15 países. 
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Dado os recursos à sua disposição, os países que ganham mais medalhas podem ser 

descritos como países ‘eficientes’ (por exemplo, Austrália, França, Holanda e Japão para 

esportes de verão). Curiosamente, esses países também têm os melhores resultados no Pilar 2, 

que trata sobre a organização, estrutura e governança do esporte de elite. Este Pilar é 

considerado um dos mais importantes para o modelo SPLISS, pois é por meio dele que se 

consegue enxergar como determinado país investe os recursos financeiros disponíveis, organiza 

suas estruturas, desenvolve políticas esportivas e determina objetivos.  

Pode-se então argumentar que esses países possuem a abordagem mais integrada para o 

desenvolvimento esportivo de alto rendimento. O que esses países têm em comum é uma forte 

coordenação nacional de atividades, com uma clara estrutura de tomada de decisão, forte 

envolvimento de atletas e treinadores no processo de formulação de políticas, equipe de 

gerenciamento de tempo integral na associação esportiva nacional, um alto nível de política 

orientada para o serviço para os seus órgãos nacionais/federações/organizações esportivas 

nacionais, mas com princípios de responsabilidade, planejamento de políticas de longo prazo e 

reconhecimento político (DE BOSSCHER et al., 2015). 

 No âmbito internacional, o modelo amador tem sido cada vez menos utilizado pelas 

entidades esportivas. Como explica Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte, as 

Confederações brasileiras estão adotando modelos de governança mais eficazes, o que torna 

uma gestão mais eficiente, acompanhando assim o movimento que já ocorre da Europa e 

América do Norte (BENTES, 2016). À luz de alcançar a excelência na gestão e maximização 

dos resultados, é vital que as organizações esportivas em todo o mundo continuem sempre se 

desenvolvendo e melhorando sua gestão. Portanto, o fundamental para construí-la é buscar 

ativamente o estado da arte no que tange os aspectos que hoje são considerados os alicerces da 

gestão profissional, que são as práticas da boa governança.  

 

3.2 Governança, conceitos e entendimentos 

 

Nas últimas três décadas o tema da governança foi bastante explorado na literatura, 

sendo que o termo tem sido associado à vários setores da sociedade. Consequência disso foi 

que tamanha diversidade fez com que o termo da governança adquirisse muitos significados 

(RHODES, 2017), sendo frequentemente utilizado de maneira vaga (COLEBATCH, 2014; 

GEERAERT; ALM; GROLL, 2014) e gerando considerável confusão teórica e conceitual  

(GEERAERT et al., 2014). De acordo com Geerart et al. (2014), as definições de governança 

dependem do objeto de pesquisa ou do fenômeno que está sendo estudado. Para os autores, um 
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primeiro passo para evitar confusões no significado da governança é diferenciá-lo de conceitos 

semelhantes, tais como governar e governo. 

De acordo com Rosenau (1992, p. 4) a governança trata de atividades sociais que fazem 

um “esforço intencional de guiar, dirigir, controlar ou gerenciar setores da sociedade”, 

preocupando-se principalmente em descrever "os padrões que emergem das atividades de 

governo de atores sociais, políticos e administrativos"; Governar é aplicar autoridade sobre uma 

organização, região ou pessoa, ou também sobre si mesmo (FASENFEST, 2010); Governo 

geralmente se refere aos processos formais e institucionais top-down que operam 

principalmente no nível do estado nacional (STOKER, 2018), e a governança é considerada 

como um fenômeno mais abrangente (ROSENAU, 1992). Para Rosenau (1992) e Lemos e 

Agrawal (2006), além das autoridades estatais, a governança também possui mecanismos 

informais não-governamentais que permite que atores não-estatais também sejam analisados. 

Algumas passagens históricas servem de base para a construção do debate sobre a 

utilização da governança. Por exemplo, o fim da Guerra Fria deixou para trás um 

comportamento de Estado absoluto e soberano para dar lugar à uma conduta que fosse mais 

aceitável de se questionar a qualidade do sistema de governança política e econômica de um 

país (WEISS, 2000). Isso fez com que os governos tivessem que atender aos mais altos padrões 

de representação democrática, responsabilidade e transparência (WOODS, 1999).  

O Banco Mundial também exerceu papel importante na popularização do conceito. 

Durante a década de 1980, o Banco atuava em programas de desenvolvimento da África. 

Contudo, o fracasso da maioria das reformas propostas (Empréstimos de Ajuste Estrutural) foi 

preponderante para que fosse identificada uma ‘crise de governança’ como ponto crucial pelo 

entrave ao desenvolvimento da África (WILLIAMS; YOUNG, 1994).  

Apesar de à época um relatório ter sido divulgado analisando essas adversidades, foi em 

1992, com a publicação do livro Governance and development, que o conceito de governança 

foi definido como o modo pela qual o poder é praticado na gestão dos recursos econômicos e 

sociais do país, com objetivo ao desenvolvimento (WORLD BANK, 1992). O Banco Mundial 

então instituiu quatro dimensões-chave para a boa governança: administração do setor público; 

quadro legal; participação e accountability; e informação e transparência. Segundo Borges 

(2003, p. 125), “em linhas gerais, a agenda de políticas do Banco Mundial deslocou-se das 

reformas macroeconômicas strictu sensu para as reformas do Estado e da administração pública 

objetivando promover a boa governança" e a fortalecer a sociedade civil.  

No mundo corporativo, a governança surge por meio da necessidade da 

profissionalização da gestão dos negócios, fato que, como visto no tópico anterior, muito se 
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assemelha aos anseios do mundo esportivo de garantir uma gestão profissional. Ainda na década 

de 1980, nos EUA, surge uma movimentação de acionistas e investidores, que, receosos de 

possíveis abusos realizados pelas diretorias executivas das empresas e da inatividade dos 

conselhos de administração, se posicionaram com o objetivo de se protegerem (BECHT; 

BOLTON; RÖELL, 2003; BEDICKS, S/D).  

Já no início do século XXI, alguns escândalos no mundo dos negócios envolvendo 

empresas norte-americanas fizeram com que se tornasse expressivo o tema da governança 

corporativa. Um dos casos mais famosos é o da Enron Corporation, companhia de energia 

americana que foi à falência após investigações revelarem que a empresa havia manipulado 

seus balanços. Tal fato desencadeou discussões sobre a divulgação de demonstrações 

financeiras e o papel das empresas de auditoria, o que fez levar a conclusões que a transparência 

é frequentemente identificada como a raiz de muitos escândalos de governança 

(SCHNACKENBERG; TOMLINSON, 2014).  

Tais episódios fizeram com que a implantação das boas práticas de governança se 

tornasse cada vez mais perceptível e indispensável na administração das companhias, tendo em 

vista a busca da transparência, prestação de contas e da responsabilidade corporativa nos 

negócios. Portanto, no mundo corporativo a boa governança é geralmente chamada de 

governança corporativa, sendo que essa se relaciona às várias maneiras pelas quais as empresas 

privadas ou públicas são governadas de maneira responsável perante seus stakeholders internos 

e externos (OECD, 2004; JORDAN, 2008). Para o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) (IBGC, 2018, p. 20), pode-se entender por governança corporativa: 

 

[...] o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa 

convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando 

interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo 

prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a 

qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. 

 

O passo seguinte por parte de diversas instituições internacionais foi a construção de 

checklists de fatores, que no entender e experiência dessas instituições, são indicadores 

propícios da boa governança, tanto para a esfera privada, quanto para a pública, em nível 

nacional e internacional. Exemplos são listas desenvolvidas pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) (1998), Comissão Europeia (2001), Banco Mundial (2003), 
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Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2004) e Fundo 

Monetário Internacional (FMI) (2007) (GEERAERT et al, 2014).  

Segundo Hyden, Court e Mease (2004), essas listas de verificação são utilizadas como 

parâmetros para a boa governança e são orientadas para os principais recursos das estruturas e 

processos de governança que podem ser encontrados especialmente nos países da OCDE. Os 

princípios-chave neles incluídos são responsabilidade, eficiência, eficácia, previsibilidade, boa 

gestão financeira, combate à corrupção, transparência e participação e democratização quando 

se referem à área política (SANTISO, 2001; GEERAERT et al, 2014).  

Como será visto nos subtópicos seguintes, a criação de listas verificação por parte das 

entidades esportivas desencadeou um processo de codificação da governança, que como explica 

Walters e Tacon (2018), pode ser entendido como uma resposta imediata e necessária para o 

insucessos e fracassos das entidades. 

 

3.3 Governança no Esporte 

 

Apenas recentemente a governança alcançou o mundo do esporte, se tornando objeto de 

estudo e preocupação de vários acadêmicos e profissionais da área (DOWLING; LEOPKEY; 

SMITH, 2018). Segundo Geeraert et al (2014), por ser um setor tradicionalmente mais fechado, 

esse processo aconteceu muito mais devagar do que outros setores. Isto pode ser explicado 

devido ao fato de que o mundo esportivo, tipicamente conhecido por ter grande autonomia, 

teoricamente está sujeito à uma quase completa autogovernança. No entanto, a partir do final 

do século XX o esporte se deparou com uma série de dificuldades de alto nível que ameaçaram 

a credibilidade ou legitimidade dos principais órgãos esportivos (HENRY; LEE, 2004). 

Essas dificuldades puderam ser observadas por meio de escândalos de corrupção e 

desafios à sua legitimidade que atingiram várias entidades de administração do esporte, tanto 

internacionais quanto nacionais (HOYE, 2017). Na maioria das vezes estes casos remetem a 

percalços oriundos de uma gestão caracterizada pela falta de profissionalismo, como já visto 

aqui anteriormente, e que juntos representam o fracasso da governança no mundo esportivo, 

tais como:  

 Uso contínuo de estruturas de governança antiquadas ou injustas;  

 Diretores que não se comportaram de maneira adequada perante suas responsabilidades 

(PARENT; HOEY, 2018);  

 Falha na coordenação entre os órgãos esportivos e outros órgãos relevantes;  
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 Falha dos governos em regular ou controlar atividades potencialmente prejudiciais; e  

 Falha em estabelecer a tomada de decisões ou controlar procedimentos, que são 

implementados de maneira justa, transparente e eficiente (HENRY; LEE, 2004). 

Um dos principais casos que desencadeou atenção para a governança nas entidades 

esportivas foi o escândalo que envolveu alegações de suborno usado para obter o direito de 

sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City (MALLON, 2000). Outros 

que se seguiram foram as acusações de negligência em torno da eleição para a presidência da 

FIFA e a descoberta do abuso generalizado de drogas na corrida de ciclismo do Tour de France 

(SUGDEN; TOMLINSON, 1998).  

Como ressalta Chappelet (2018), diversos outros casos ocorreram em entidades menores 

e que não chamaram tanta atenção da mídia quanto os ocorridos em entidades esportivas 

maiores, como futebol, ciclismo e atletismo. Contudo, foram os apelos por uma melhor 

governança nessas entidades que resultaram em especialistas e acadêmicos com um maior 

interesse na governança das organizações esportivas. 

Por conseguinte, uma das primeiras iniciativas a favor desse processo foi a União 

Europeia ter incluído uma lista de princípios de boa governança para o movimento esportivo 

em sua 'Declaração de Nice' em 2000 (UNIÃO EUROPEIA, 2000). Além disso, em janeiro de 

2001, em uma conferência sobre governança realizada em Bruxelas pelos Comitês Olímpicos 

Europeus e a Federação Internacional de Automobilismo, Jacques Rogge lançou sua 

candidatura à presidência do COI, destacando sua posição sobre governança: “Como o esporte 

se baseia na ética e na competição no fair play, a governança do esporte deve obedecer aos mais 

altos padrões em termos de transparência, democracia e responsabilidade” (EUROPEAN 

OLYMPIC COMMITTEES1, 2001 apud CHAPPELET 2018, p. 725).  

No campo da comunidade acadêmica também houve substanciais contribuições de 

pesquisa. No entanto, como antes observada a questão que a diversidade de estudos na área 

gerou uma vasta gama de significados para o termo da governança (RHODES, 2017), a 

abrangência da cobertura de tópicos relacionados à governança também é aparente na variedade 

de definições empregadas por estudiosos do esporte (DOWLING et al., 2018).  

Dowling et al. (2018), em estudo no qual realizaram uma revisão de escopo sobre a área 

de governança no esporte, analisaram que quando pesquisadores da área optaram por empregar 

                                                           
1 EUROPEAN OLYMPIC COMMITTEES. Statement of Good Governance Principles, “The Rules of 

the Game” First International Governance in Sport Conference. Bruxelas, 2001. 
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diferentes definições de governança, estes o fizeram levando em consideração seus interesses 

característicos e tradições de pesquisa. Para os autores, entender essas diferenças é importante 

para evitar a duplicação de esforços e também porque conhecê-las pode agregar conhecimento 

e a forma como entendemos a governança no esporte. 

Por exemplo, para Chalip (1995), um dos estudiosos pioneiros em gestão do esporte, a 

governança tem sua aplicação no esporte vista com cada vez mais amplitude, sendo 

fundamental para garantir a efetiva aplicação das políticas públicas no contexto esportivo. Com 

isso, o autor entende que este é um sistema de prestação de contas, monitoramento e controle 

institucional com função essencial de manter o equilíbrio entre as organizações e seus diversos 

atores institucionais. Já Henry e Lee (2004) distinguiram o conceito em três dimensões: 

sistêmica, política e governança organizacional (ou governança corporativa).  

Os autores ressaltam que a ‘governança sistêmica’ reflete uma mudança do ato de 

governar para um movimento de governança. Ou seja, foi deixado para trás um antigo modelo 

hierárquico de governo do esporte, o famoso sistema top-down (Figura 1), para dar lugar à uma 

complexa rede de inter-relações entre os stakeholders (Figura 2). Nesse novo sistema esses 

grupos diversos exercem poder de diferentes maneiras e contextos, recorrendo a alianças com 

outras partes interessadas.  

 

Figura 1 - Modelos de organização hierárquico (top-down) 

 

Fonte: Adaptado de Henry e Lee (2004, p. 29). 

 



30 
 

Figura 2 – Modelos de inter-relações com os stakeholders

 
 

Fonte: Adaptado de Henry e Lee (2004, p. 30). 

 

Segundo Henry e Lee (2004), essa forma de governança sistêmica possui três 

implicações mais relevantes. A primeira é que nesse contexto as modificações que são 

consideradas cruciais somente podem ser atingidas caso as negociações sejam tratadas junto 

das diversas esferas da rede. A segunda implicação seria que os órgãos que governam o esporte 

em tais contextos não ‘governam’ mais, nem controlam totalmente seu esporte. Caso ainda o 

façam, estes realizam essas ações devido às suas manifestas competências em atingir os 

resultados, ao contrário de apenas estabelecer uma comunicação de forma hierárquica. O 

terceiro ponto corrobora com a ideia de que esse sistema encadeia situações não somente para 

as organizações, mas conjuntamente para as habilidades necessárias aos trabalhadores delas. 

Essas habilidades versam mais sobre a negociação e ajuste mútuo do que de planejamento e 

controle racionais e ordenados. Em suma, a governança sistêmica estende-se sobre a disputa, 

colaboração e a regulagem entre as organizações nesses sistemas (HENRY; LEE, 2004). 

Alguns estudos que rementem a essa temática da dimensão da governança sistêmica são 

identificados em revisão realizada por Dowling et al. (2018). Wagner (2011) analisou a 

percepção de duas federações internacionais em relação a criação da Agência Mundial 

Antidopagem (WADA). A Federação Internacional de Futebol (FIFA) considerava até meados 

dos anos 1990 o doping sendo um problema existente apenas fora do mundo do futebol. Já a 

Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) acreditava que o doping era um 

dos principais problemas dentro do atletismo. Assim, a IAAF começou a ser considerada uma 

grande parceira institucional da WADA, enquanto a FIFA possuía grandes ressalvas quanto à 

sua criação. Fatores como a íntima inter-relação entre o Comitê Olímpico Internacional (COI) 
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e a IAAF e a intensa competição entre os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo FIFA podem ter 

sido decisivos para essa avaliação.  

Já Dorsey (2015) analisou a situações da governança e interferência política do futebol 

na Ásia e Oriente Médio. O autor verificou o caso de Israel e Taiwan terem sido expulsos da 

Confederação Asiática de Futebol (AFC) sem a FIFA nada ter feito para intervir e fazer com 

que a AFC cumprisse o estatuto da organização. O fato acabou por incentivar a criação de 

regimes autocráticos na região, usando o futebol como ferramenta para reter poder e exercer o 

controle absoluto do espaço público.  

A governança política é outra dimensão de governança identificada por Henry e Lee 

(2004). Segundo os autores, esse tipo de governança se relaciona com a forma como os 

governos ou órgãos governamentais no esporte conseguem alcançar e realizar os objetivos por 

meio de estratégias como regulação e incentivo (dirigindo), em vez de controlar diretamente o 

comportamento das organizações. Um caso desse contexto é o papel que governos nacionais ou 

regionais, tal como a União Europeia, desempenham para garantir que os objetivos esportivos 

não sejam, por exemplo, subvertidos por abuso comercial.  

Meier e Garcia (2015) analisaram como o poder da FIFA sobre os governos influenciou 

a tomada de decisões do governo por meio do controle do acesso ao mercado do futebol global. 

Os casos analisados mostraram que em certas situações a FIFA apresentava condições de 

enfrentar governos e defender sua autonomia para regular o futebol em determinada região. 

Governos até mesmo modificaram sua política e legislação esportiva à pedidos da FIFA, seja 

formal ou informalmente. Exemplos são a FIFA ter definido prazos para os governos 

cumprirem, elaborado roteiros para a resolução de conflitos e governos terem aceitado uma 

posição relativamente branda em relação à corrupção e à manipulação de resultados.  

 Um caso famoso envolvendo uma intervenção da União Europeia é a criação da Lei 

Bosman, um acordo de transferências que permitiu que jogadores de futebol não fossem 

impedidos de jogar em outro país da União Europeia por normas internas da UEFA. Segundo 

Henry e Lee (2004) a mensagem que claramente se quis passar é que o esporte deveria ser 

considerado uma área comercial como qualquer outra.  

A última dimensão proposta por Henry e Lee (2004), e talvez a mais conectada ao 

contexto do presente estudo, é a da governança organizacional, ou governança corporativa. Para 

os autores, a noção de governança organizacional está claramente inter-relacionada com a ética 

nos negócios. Na revisão realizada por Dowling et al. (2018), foram identificados dois 

direcionamentos de pesquisa dentro da dimensão da governança organizacional. Uma se 

relaciona com as dinâmicas do conselho de administração que supervisionam as organizações 
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esportivas, e que podem ser abordadas em diversos outros subtemas, como: conflito do 

conselho, tomada de decisão, desempenho, relacionamentos conselho-executivo. O subtema 

mais comum encontrado na revisão foi sobre estrutura do conselho (função e 

responsabilidades).  

Por exemplo, Ferkins e Shilbury (2012) exploraram as percepções dos membros do 

conselho sobre a capacidade estratégica e os fatores que permitem e restringem a função 

estratégica do conselho. Os autores trabalharam analisando os conselhos de duas entidades da 

Nova Zelândia. Assim, foi desenvolvido um mapa cognitivo que expressava quatro elementos 

primários, três dos quais também eram evidentes na literatura relacionada. Descobriu-se que o 

significado de capacidade estratégica do conselho está relacionado à necessidade de ter pessoas 

capazes, um quadro de referência, facilitadores dos processos do conselho assim como 

facilitadores dos relacionamentos regionais da entidade. 

A outra área dessa dimensão concentra-se na maior parte nas regras e princípios que 

giram ao redor das entidades do esporte (DOWLING et al., 2018), casos que extrapolam o 

ambiente ao redor do conselho. Estes estudos estão diretamente inter-relacionados com as 

supracitadas práticas éticas normativas sobre como as organizações esportivas deveriam operar 

(HENRY; LEE, 2004), também divididos em alguns subtemas: liderança e gestão, que focaram 

nas normas e valores em liderar e gerenciar organizações esportivas (ADRIAANSE; 

SCHOFIELD, 2014; DORTANTS; KNOPPERS, 2016); regras e regulamentos; e por fim, nos 

estudos de boa governança e seus respectivos princípios, sendo o próprio trabalho de Henry e 

Lee (2004) umas das principais referências.  

Neste, os autores sugeriram sete princípios que julgaram ser fundamentais para a gestão 

de organizações esportivas e outras organizações voltadas para o bem-estar público: 

Transparência, Prestação de Contas, Democracia, Responsabilidade Social, Equidade, Eficácia 

e Eficiência. De acordo com os autores, a abrangência que engloba esses sete princípios 

configura uma noção mais ampla de governança, o que explica a preferência dos mesmos em 

usar o termo organizacional ao invés de corporativa. Isto, devido ao fato de que o primeiro 

compreende um conjunto mais amplo de tarefas e responsabilidades do que as noções 

tradicionais de governança corporativa.  

Dadas estas definições, e baseado na distinção de dimensões de governança propostas 

por Henry e Lee (2004), Chappelet (2018) entende que atualmente haja um consenso geral de 

que a governança esportiva necessite conciliar componentes de governança corporativa, 
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aplicados no mundo dos negócios (MALLIN2, 2011 apud CHAPPELET, 2018), e governança 

democrática, conforme defendido pelo setor público, principalmente pelo Banco Mundial 

(BEVIR3, 2010 apud NEWMAN, 2012) (Figura 3).  

Figura 3 - Governança esportiva na interseção de governanças corporativas e democrática 

 

Fonte: Adaptado de Chappelet (2018, p. 726).  

 

Para Chappelet (2018), pode ser observado nas organizações esportivas uma 

combinação de algumas características das organizações comerciais, por exemplo no que tange 

a venda de direitos de transmissão ou marketing para seus eventos, como também características 

das organizações públicas, como quando elaboram regras para seus esportes e eventos.  

Observada a amplitude de conceitos que a governança no esporte abrange e seu papel 

crucial na busca por uma gestão profissional, o próximo tópico aborda sua aplicação nas mais 

diferentes organizações esportivas.  

 

3.4 Governança nas organizações esportivas 

 

Apesar da governança ter demorado a alcançar o mundo esportivo, quando o fez, acabou 

por se tornar objeto de estudo de diversas partes interessadas. Como ressalta Jedlicka (2018), 

maior atenção à questão da boa governança no esporte começou a ser dada por jornalistas, 

comentaristas, acadêmicos e lideranças do esporte devido aos diversos escândalos nas entidades 

                                                           
2 MALLIN, C. A. Handbook on International Corporate Governance: Country Analyses. 2a ed. 

Cheltenham: Edward Elgar, 2011. 
 
3 BEVIR, M. Democratic Governance. Princeton: NJ: University Press, 2010. 



34 
 

esportivas. Essa movimentação se deu prioritariamente por casos de corrupção nas principais 

entidades esportivas internacionais, questionando-se a capacidade dessas organizações em 

cumprir com ética e eficiência suas obrigações (JEDLICKA, 2018), assim como levantando 

questões relacionados a sua legitimidade (HENRY; LEE, 2004) 

Como ressaltado por Geerart et al. (2014), essa demora ocorreu, pois, esse tipo de 

organização esportiva adquiriu ao longo dos anos uma grande autonomia, estando sujeita à uma 

autogovernança característica. Para Szymanski (2006), essa particularidade do esporte moderno 

foi desenvolvida nas bases do liberalismo clássico, notavelmente na liberdade de associação. 

Foi a partir do final do século XIX e início do século XX que as primeiras Organizações 

Internacionais desportivas não-governamentais (INGSOs) com essas atribuições foram criadas. 

Exemplos são o COI, autoridade suprema do Movimento Olímpico desde 1894, a FIFA, que 

desde 1914 se mantém como autoridade global sobre o futebol, e a IAAF, entidade gestora do 

atletismo desde 1912 (CHATZIGIANNI, 2018). Seus fundadores pregavam que um princípio 

fundamental era a separação do esporte do Estado, pois acreditavam que a integridade do 

esporte poderia ser violada pelos políticos (TOMLINSON 2000; CHAPPELET, 2010). 

Assim, com o intuito de resguardar a autonomia fortemente enraizada do mundo 

esportivo das intervenções das autoridades estatais, os líderes dessas organizações elaboraram 

diversos argumentos a fim de suportarem essas características. Além disso, a autogovernança 

foi exercida no mundo esportivo sem interferência significativa dos estados pois a esfera 

comercial do esporte ainda não era explorada e exaltada na maior parte do século XX 

(GEERAERT et al., 2014). No que tange o Movimento Olímpico, a primeira INGSO com 

autoridade de regulação foi estabelecida em 1894. O Comitê Olímpico Internacional foi 

fundado em Paris, na França, muito antes da criação, por exemplo, das primeiras organizações 

intergovernamentais, tais como as Nações Unidas em 1945 e as Comunidades Europeias em 

1958 (CHATZIGIANNI, 2018).  

Considerada por Chatzigianni (2018) como um exemplo único de uma entidade de 

administração global, o COI foi fundado pelo Barão Pierre de Coubertain, o qual foi capaz de 

desenvolver uma INGSO revivendo os antigos Jogos Olímpicos. Antes da teoria das 

organizações internacionais começar por volta da década de 1940 e até mesmo antes de se 

debater sobre as particularidades das instituições internacionais nos anos 1970, o COI àquela 

época já possuía uma estrutura governamental global única. Como ressalta Peacock4 (2010) 

apud Chatzigianni (2018, p.6), ao longo das décadas, o COI acabou desenvolvendo um tipo de 

                                                           
4 PEACOCK, B. “A Virtual World Government unto Itself.”. Olympika XIX: 41–58, 2010.  
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governo para si mesmo, sendo que diversas ações e práticas sociais impulsionaram a obtenção 

de autoridade e poder para a entidade, além de um estilo de operação muito bem estruturado e 

conservador, fatores que acarretaram em um reconhecimento mundial no âmbito do esporte. 

Além disso, outro fator que corrobora com o acúmulo de autonomia e que contribui para 

essa autogovernança é o fato da maioria dessas entidades esportivas terem suas sedes 

localizadas na Suíça, e, portanto, se beneficiarem de um sistema que praticamente não é 

regulamentado (GEERAERT et al., 2014; MRKONJIC, 2013). 

O caso do COI ser considerado como uma entidade de administração global altamente 

estruturada e com uma rede mundial, segundo Sage5 (2010) apud Chatzigianni (2018, p.6), essa 

entidade também pode ser comparada às empresas multinacionais devido à sua capacidade de 

gerar grandes quantidades de receita. No entanto, recentemente, a autonomia do COI e outras 

INGSOs tem sido cada vez mais questionada justamente devido a esse processo de 

comercialização do esporte, que fez o setor se sujeitar cada vez mais às práticas predatórias do 

capitalismo. Esses fatores acabaram por expor as falhas e fracassos de governança das entidades 

esportivas, tais como casos de corrupção e suborno (ANDREFF, 2000, 2008; SUGDEN, 2002; 

HENRY; LEE, 2004). 

Segundo Bruyninckx (2012), foi o acúmulo de diversas infrações de regras e normas e 

escândalos de cunho ético no mundo dos esportes que culminou em grande visibilidade no mais 

alto nível de governança esportiva. A partir desse momento, a qualidade da autogovernança das 

INGSOs começou a sofrer um grande impacto negativo, questionando-se a ampla autonomia 

do mundo do esporte. Como visto, foram com as alegações de suborno para obter o direito de 

sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City (MALLON, 2000), juntamente 

com vários outros casos de má gestão, que uma generalizada ausência de parâmetros de boa 

governança nas INGSOs pôde ser apontada (GEERAERT et al., 2014). 

Como ressalta Chatzigianni (2018), o poder de uma organização do porte do COI tem 

como principais pilares de sustentação o suporte oferecido pelos seus membros, além de uma 

ampla reputação que a estabelece de forma inquestionável como um ator político na governança 

esportiva global. Em consequência do escândalo que assolou o COI no início do século XX, a 

entidade tomou algumas medidas a fim de silenciar as críticas e justamente preservar esse status 

global. Algumas dessas medidas foram as seguintes: 

                                                           
5 SAGE, G. H. Globalizing Sport. How Organizations, Corporations, Media and Politics Are 

Changing Sports. Boulder: Paradigm Publishers, 2010. 
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 As visitas dos membros do COI às cidades candidatas foram banidas; 

 Uma Comissão de Ética do COI e o Comitê de Nomeação foram formados; 

 O limite de idade dos membros do COI foi reduzido de 80 para 70 anos; 

 A filiação ao COI foi limitada a 8 anos aos seus membros;  

 O COI tornou-se mais transparente através da publicação de relatórios de despesas e 

receitas e atas de reuniões (CHATZIGIANNI, 2018); 

 Adoção do Código de Ética do COI (atualizado pela última vez em 2016 pela Comissão 

de Ética do COI para conter, entre outras, as Regras de Conduta do Processo de 

Candidatura para os Jogos Olímpicos 2024, as Regras Relativas a Conflitos de 

Interesses, o novo Código do Movimento Olímpico para Prevenção de a manipulação 

de competições, os Princípios Universais Básicos de Boa Governança do Movimento 

Olímpico e Esportivo) (COI, 2016). 

A reputação do COI ter sofrido uma série de ameaças foi fundamental para que a 

entidade considerasse a implantação das supracitadas medidas, fazendo uma situação de 

adversidade transformar-se em um propósito útil e benéfico ao setor. Para felicidade do COI, 

as insinuações de que a entidade poderia não ter a suposta capacidade de gerenciar os eventos 

olímpicos foram amenizadas pela comunidade esportiva internacional, haja visto que a 

movimentação a favor da mudança de postura foi bem-sucedida e aceita pelo setor 

(CHATZIGIANNI, 2018). Segundo Risse (2006), a influência que esse tipo de organização 

exerce na política mundial possui forte ligação com as questões de responsabilidade e 

legitimidade. Portanto, essas organizações tornando-se vulneráveis às ameaças à sua reputação 

faz com que seja gerado um importante mecanismo de controle para mantê-los honestos.   

Para Keane (2013), conforme essas novas emendas foram sendo colocadas em prática 

nas operações internas e sessões da entidade, o COI fez aflorar os princípios de um governo 

mais representativo. Essa representatividade tem se tornado cada vez mais visível pelo fato de 

um modelo de governança (ROSE, 1996) estar gradualmente substituindo o modelo mais 

tradicional e centralizador top-down, normalmente rotulado como autogovernança hierárquica 

(GEERAERT; BRUYNINCKX, 2014), assim como descrito por Henry e Lee (2004). Esse novo 

modelo joga luz ao surgimento de uma governança no esporte em rede, que seja estruturada de 

forma horizontal, haja visto que a elaboração e implementação de políticas ocorre cada vez 

mais por meio de uma rede de relações entre as entidades internacionais de administração do 

esporte e atores estatais, empresariais e da sociedade civil (KLIJN, 2008). 



37 
 

A questão levantada por Chappelet (2018) acerca das entidades estarem adotando 

práticas que evidenciem a criação da legitimidade pode ser observada nesse processo de 

mudança do COI ao longo dos anos. Como ressalta Haas (2017), o COI possui reconhecida 

autoridade internacional para exercer sua expertise nas atividades que concernem os Jogos 

Olímpicos e o Olimpismo. A partir então dessa autoridade e sua consequente influência global 

é que o COI demonstra ter a legitimidade necessária para cumprir com maestria suas atividades, 

não apenas nos Jogos, como também em diversas outras questões esportivas. Dessa forma, 

Chatzigianni (2018) explica que a reestruturação constitucional do COI nessa direção fará com 

que sua posição global como ator político essencial nas questões esportivas seja fortalecida cada 

vez mais. 

Além do COI, uma entidade internacional de administração do esporte, outros atores 

que se estabeleceram por meio do Movimento Olímpico são os Comitês Olímpicos Nacionais, 

os Comitês Organizadores dos Jogos Olímpicos, as Federações Internacionais (FI) e as 

Federações Nacionais (ou Confederações no Brasil). Assim como observado no COI, as FI 

também sofreram com os escândalos de corrupção e desde então passam por um constante 

processo de reestruturação para que se adequassem às exigências da boa governança,  

Em pesquisa empírica de Geerart (2015), demonstrou-se que a maioria das 35 FI 

possuíam deficiências significativas em termos de transparência, democracia e 

responsabilidade. Os casos de má gestão e corrupção dessas entidades fizeram surgir um clamor 

por uma melhor governança. Nesse sentido, a Associação das Federações Internacionais 

Olímpicas de Verão (ASOIF) apresentou os Key Governance Principles and Basic Indicators 

(KPG), em português, Princípios de Governança e Indicadores Básicos Chave (GEERAERT, 

2019). O relatório de avaliação da própria ASOIF sugere que o sistema tem um efeito positivo 

no complience (conformidade) das FI (ASOIF, 2018). 

Contudo, a KPG é um exemplo de um instrumento de autoavaliação, cuja adoção de 

regras de conduta é feita por atores privados, sem participação governamental (ISAILOVIC; 

PATTBERG 6 , 2016 apud GEERAERT, 2019, p.521; KING; LENOX, 2000 7  apud 

GEERAERT, 2019, p.521). Além disso, as federações continuam por não sofrerem represálias 

justamente por não possuírem uma ferramenta externa capaz de monitorar a conformidade de 

forma independente (GEERART, 2019).  

                                                           
6 ISAILOVIC, M.; PATTBERG, P. Private governance. In: ANSELL, C.; TORFING, J. (Eds.), 

Handbook on theories of governance, Cheltenham: Edward Elgar, p. 468–476, 2016. 
 
7 KING, A. K.; LENOX, M. J. Academy of Management Journal, v. 43, n. 4, p. 698–716, 2000. 
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Como explicam Raustiala e Slaughter 8  (2002) apud Geeraert (2019, p.533), a 

implementação da boa governança está associada a altos custos, por exemplo, na adoção de 

instrumentos de melhoria na prestação de contas, o que torna alta a probabilidade de federações 

não estarem em conformidade. Assim, devido à ausência de mecanismos de fiscalização, as 

federações que se recusam a cumprir esses padrões específicos não conseguem enxergar 

evolução no desenvolvimento de suas estruturas (GEERART, 2019). Tal cenário pôde ser 

observado por meio do relatório da ASOIF, que revelou que as FI até agora tiveram apenas um 

progresso modesto em relação à implementação dos padrões de governança mais caros (ASOIF, 

2018; GEERAERT, 2018a). 

A questão da governança esportiva no âmbito internacional foi e tem sido debatida 

exaustivamente ao longo das últimas décadas. Da mesma maneira, a governança no esporte no 

nível nacional também começou a ter maior atenção nos últimos anos (GEERAERT, 2018b). 

A maioria desses estudos tem como foco a atuação do conselho e diretores, sendo que outros 

abordam a adoção e presença das boas práticas de governança nas entidades nacionais.  

Em estudo similar com o que foi realizado com as FI, Geerart (2018b) analisou 

federações nacionais de dez diferentes países com o objetivo de ajudar e inspirar essas entidades 

a melhorar a qualidade de suas governanças. O estudo foi desenvolvido por meio de um 

instrumento de avaliação construído em parceria da Play the Game 9  com diversas outras 

entidades de pesquisa ao redor do mundo, incluindo o Brasil. De forma geral, o grau de boa 

governança nas federações esportivas varia consideravelmente dependendo do país de origem.  

Em uma escala de resultados, a maioria dos países apresentou pontuação fraca (Chipre, 

Brasil, Alemanha, Polônia, Montenegro), Bélgica e Romênia com pontuações moderadas e 

Dinamarca, Holanda e Noruega com resultados de bons a muito bons. A princípio, mas com 

flexibilizações, em cada país foram analisadas as federações administradoras do atletismo, 

natação e handebol, devido sua importância histórica nos Jogos Olímpicos e as de futebol e 

tênis devido sua importância geral na Europa. Como país parceiro da pesquisa, no Brasil foram 

analisadas as respectivas Confederação Brasileiras de Atletismo (CBAt), Handebol (CBHd), 

                                                           
8 RAUSTIALA, K.; SLAUGHTER, A.-M. International law, international relations and compliance. 

In: CARLSNAES, W; RISSE, T; B. SIMMONS. Handbook of international relations, London: 

Sage, p. 538– 558, 2000. 
 
9 Play the Game é uma iniciativa do Instituto Dinamarquês de Estudos do Esporte (Idan), com o objetivo de elevar 

os padrões éticos do esporte e promover a democracia, a transparência e a liberdade de expressão no esporte 

mundial. Desde 2015 tornou-se uma das referências na área de pesquisa em governança de entidades esportivas, 

produzindo desde então relatórios de avaliação e monitoramento dessas entidades.  
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Desportos Aquáticos (CBDA), Tênis (CBT), Triathlon (CBTri), Vela (CBVela), entre outros 

esportes.   

Como indicado na Introdução, Parent e Hoye (2018) apontam uma lacuna no estudo da 

governança de entidades gestoras do esporte, sobre qual o impacto no desempenho e nas 

práticas de governança nas organizações esportivas que adotam os códigos e princípios. Um 

estudo que talvez mais se aproxime dessa lacuna seja o trabalho de Walters e Tacon (2018). Os 

autores, por meio de um estudo de caso com abordagem qualitativa, buscaram compreender os 

motivos de membros do conselho adotarem e como eles percebem esses códigos de governança 

(WALTER; TACON, 2018).  

Como supracitado, os membros do conselho adotaram principalmente os códigos para 

demonstrar legitimidade externa. Além disso, Walter e Tacon (2018) ressaltam que foram os 

primeiros a mostrarem que, uma vez que esses códigos são aceitos e normalizados pelos 

membros do conselho, há certa reflexão coletiva que reforça suas percepções de que o conselho 

é bem gerido. No entanto, os autores também lembram que, se por um lado os códigos são 

vistos como promotores de governança (ENRIONE; MAZZA; ZERBONI, 2006), por outro, 

em certas situações, sua adoção faz com determinado nível de autoridade seja retirado dos seus 

membros (WALTER; TACON, 2018).  

Assim como a importância da boa governança não pode ser subestimada nas INGSO 

(GEERAERT et al., 2014), o mesmo se aplica para os diversos outros tipos de organização do 

setor esportivo. Como ressaltam Edwards e Clough (2005), a especificidade de cada 

organização deve ser levada em conta quando da adoção dos princípios da boa governança. 

Além disso, sem um método eficiente de avaliação, apenas a adoção desses princípios se torna 

insuficiente, sendo necessário monitoramento ao longo do tempo a fim de se determinar se está 

havendo melhora na governança (CHAPPELET, 2018). O mesmo raciocínio deve ser adotado 

na construção e direcionamento de instrumentos de avaliação, considerando-se as diferenças 

das várias entidades esportivas. No próximo tópico serão apresentados alguns dos principais 

códigos de boa governança e os instrumentos de avaliação que deles se originaram.  

 

3.5 Códigos de governança e instrumentos de avaliação 

 

Desde o início do século XXI, entidades esportivas de diferentes níveis e representações 

apresentaram diversos guias de governança. O movimento se deu da tentativa de órgãos 

governamentais e intergovernamentais e entidades gestoras de esporte nacionais se adequarem 
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ao clamor e a nova demanda por melhorias na gestão das entidades esportivas. Além destes, 

acadêmicos também se posicionaram com esse propósito, agregando esforços a fim de 

colaborar com esse desenvolvimento (Chappelet, 2018). Para Chappelet e Mrkonjic (2013), a 

proposta desses guias é tentar determinar e reunir princípios de boa governança que sejam 

específicos ao esporte e a suas diversas entidades gestoras.  

Alguns desses guias se tornaram referência no desenvolvimento da governança ao longo 

dos últimos vinte anos. Alguns exemplos de entidades internacionais são os Princípios de boa 

governança do Conselho da Europa de 2004 e os Princípios Universais Básicos de Boa 

Governança do Movimento Olímpico e Esportivo (BUPs) de 2008, criado pelo COI. No âmbito 

nacional, os Princípios da Governança no Esporte da Australia Sports Commission, publicado 

em 2002 e tendo sido atualizado desde então, e o Código para Governança no Esporte da UK 

Sports e Sport England, com a última versão de 2016.  

 Considerando a implementação desses conjuntos de princípios em entidades esportivas 

nacionais, Jack (2018) propôs um sistema em estágios de como se dá o processo do 

desenvolvimento das práticas de governança (Figura 4). Para o autor, os países que não têm ou 

têm requisitos muito limitados de governança esportiva podem considerar seguir esses estágios. 

Evidências sugerem que geralmente do primeiro para o segundo estágio é necessário um ciclo 

olímpico, e mais outro período de quatro anos até alcançar o terceiro estágio. Segundo Jack 

(2018), em geral as federações esportivas levam tempo para aceitar e entender os requisitos de 

governança. Outro fator é que algumas modificações específicas requerem um período de anos 

maior para que ocorram, tais como mudanças nas constituições e membros do conselho. No 

entanto, o autor explica que o modelo representa um cenário aproximado do que seria a 

realidade, com os períodos podendo variar de acordo com a velocidade de adaptação e 

progresso de cada entidade.  

Destaca-se que em todas as fases a questão da avaliação, seja interna ou externa, sempre 

está presente, relevando sua importância durante o processo de desenvolvimento da 

governança.  
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Figura 4 - Estágios de desenvolvimento da governança em entidades esportivas nacionais 

 

Fonte: Adaptado de Jack (2018).  

 

No intuito de mensurar o quão estes princípios estavam sendo absorvidos e aplicados 

nas entidades, algumas iniciativas ao redor do mundo desenvolveram instrumentos de 

avaliação. Na sequência, alguns desses instrumentos de diferentes abordagens e 

particularidades são apresentados individualmente, seguido de uma análise comparativa de suas 

estruturas. 

O National Sports Governance Observer (NSGO) é um Instrumento de avaliação 

publicado em 2018, desenvolvido pela Play the Game  em colaboração com entidades de 

pesquisa ao redor do mundo, sendo um projeto que teve início em 2013. Baseado no Action for 

Good Governance in International Sports Organisations (AGGIS), a avaliação feita é 

independente, mas os pesquisadores devem se envolver com as federações para obter acesso a 

tipos específicos de dados e garantir que os dados coletados sejam válidos. O objetivo é 

estimular um debate aberto, fornecendo uma visão geral objetiva, confiável e holística de quais 

elementos da boa governança são implementados por essas federações e quais não são 

(GEERAERT, 2018b). 

O Basic Indicators for Better Governance in International Sport (BIBGIS) é um 

Instrumento de avaliação desenvolvido por Chappelet e Mrkonjic em 2013 pela Universidade 

de Lausanne (IDHEAP) e é baseado em estudos da literatura especializada, tais como Henry e 
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Lee (2004), os BUPs (2008) e os Princípios de boa governança do Conselho da Europa (2004). 

O instrumento foi criado a princípio para as entidades internacionais de administração do 

esporte. A avaliação é prioritariamente independente, com coleta de dados feita no site da 

entidade, com informações que sejam de domínio público. O objetivo dos autores é que fosse 

criado um instrumento pragmático para acessar o estado de governança das organizações 

esportivas internacionais (CHAPPELET; MRKONJIC, 2013). 

O International Federation Governance (IFG) é um mecanismo criado pela Governance 

Taskforce (GTF) da ASOIF em 2016, tendo como base o BIBGIS e os BUPs. Foi criado para 

as Federações Internacionais Olímpicas de Verão, mas atualmente as de Inverno também se 

submetem à avaliação. As entidades respondem à um questionário de autoavaliação, e 

posteriormente há uma moderação independente, à cargo da entidade I Trust Sport, que faz uma 

revisão das respostas a fim de garantir consistência e produzir a análise em relatório. No 

contexto de evidências de casos de má administração de grandes entidades esportivas, a 

Assembleia Geral da ASOIF em 2016 estabeleceu o GTF para ajudar as FI a promoverem uma 

melhor cultura de governança para ajudar a garantir que estas estejam adequadas aos objetivos 

ou rapidamente alcançar esse status (ASOIF, 2020).  

O Support the Implementation of Good Governance in Sport (SIGGS) é um projeto 

gerenciado desde 2015 pelo Escritório dos Comitês Olímpicos Europeus (EOC EU Office) e 

desenvolvido em parceria com onze Comitês Olímpicos Nacionais que fazem parte do Sport 

For Good Governance, que também se baseia nos BUPs. As entidades submetem-se a 

completarem uma autoavaliação online, e considerando seu nível atual de desenvolvimento, é 

gerado um plano de ação customizado. O objetivo geral do projeto SIGGS é promover e apoiar 

a boa governança no esporte, fornecendo orientações práticas aos Comitês Olímpicos Nacionais 

e federações esportivas nacionais sobre como implementar princípios de boa governança para 

melhorar sua governança (SIGGS, 2018, 2020). 

O Good Governance in Grassroots Sport (GGGS) é um instrumento de avaliação 

desenvolvido por meio de um projeto da International Sport and Culture Association (ISCA) 

em 2013 e com apoio da União Europeia. É direcionada para as entidades que trabalham com 

o esporte de participação, ou o ‘esporte para todos’. Ele tem um formato de autoavaliação com 

uma verificação em checklist, tendo também caráter de autorregulação. Tem como objetivo 

ajudar as organizações a mudar seus hábitos e comportamentos, fornecendo acesso a recursos 

de governança específicos do esporte, permitindo que organizações melhorem as práticas de 

governança por iniciativa própria (ISCA, 2013). 
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O Online Governance Evaluation System (OGES) é um sistema de avaliação 

desenvolvido entre 2015/2016 pela Sport New Zealand em associação com o Executive 

Coaching Centre (ECC) e tem como base os Nine Steps to Effective Governance – Building 

High Performing Organisations. O instrumento disponível em uma plataforma online é uma 

autoavaliação direcionado apenas para os diretores de entidades do setor esportivo e de 

recreação da Nova Zelândia. Tem como objetivo ajudar na avaliação e desenvolvimento de 

conselhos de organizações esportivas e recreativas, sendo capaz de criar planos de ação claros 

para que assim possam atender às necessidades de desenvolvimento da entidade esportiva 

(SPORT NEW ZEALAND, 2017, 2019). 

No Quadro 1 são apresentados as dimensões e princípios, quantidade de indicadores e 

variáveis dos instrumentos identificados:  

Quadro 1 - Comparação dos instrumentos de avaliação identificados 

Instrumento Dimensões/Princípios Indicadores Variáveis 

National Sports 

Governance 

Observer 

(NSGO) 

46 princípios dispersos em 4 

dimensões: Transparência; 

Processos democráticos; 

Responsabilidade contábil interna 

e controle; Responsabilidade 

social 

274 

Opera com variáveis 

dicotômicas, que possuem 

apenas duas categorias: "sim" e 

"não" 

Basic Indicators 

for Better 

Governance in 

International 

Sport (BIBGIS) 

Transparência organizacional; 

Relatórios de transparência; 

Representação de stakeholders; 

Processo democrático; 

Mecanismos de controle; 

Integridade esportiva; 

Solidariedade 

63 

Cada indicador pode ser 

pontuado em uma escala: 0) não 

cumprida; 1) parcialmente 

cumprido; 2) cumprida; 3) bem 

realizado; 4) totalmente realizado 

em estado da arte 

International 

Federation 

Governance 

(IFG) 

Transparência; Integridade; 

Democracia; Desenvolvimento 

esportivo e solidariedade; 

Mecanismos de controle 

50 

Pontuações em uma escala de 0 a 

4: 0) Não cumpridas; 1) 

Parcialmente cumprido; 2) 

Cumprido; 3) Bem cumprido de 

acordo com as regras / 

procedimentos publicados; 4) 

Totalmente cumprido em estado 

de arte 

Support the 

Implementation 

of Good 

Governance in 

Sport (SIGGS) 

Integridade; Autonomia e 

responsabilidade; Transparência; 

Democracia, participação e 

inclusão 

44     

questões 

Escala de 'não aplicável' (n/a) a 

5, de acordo com o quanto se 

concorda ou discorda da 

afirmação em relação à 

instituição 
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Good 

Governance in 

Grassroots 

Sport (GGGS) 

Inclusão (foco em políticas); 

Democracia (foco nas pessoas); 

Responsabilidade (foco nas 

pessoas); Transparência (foco no 

processo) 

20 

Escala em 4 pontuações: Nós não 

fazemos isso no momento 

(pontuação 1); Fazemos isso de 

alguma maneira (pontuação 2); 

Fazemos isso bem (pontuação 3); 

Fazemos isso muito bem 

(pontuação 4) 

Online 

Governance 

Evaluation 

System (OGES) 

Clareza e Coesão; Pessoas; 

Diretoria e Conselho; Integridade 

e responsabilidade 

6 módulos estão disponíveis: Avaliação do 

Conselho; Avaliação do presidente; Avaliação 

individual do diretor; Visão do quadro da 

equipe sênior; "Nove perguntas rápidas"; 

Conjunto de perguntas personalizadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Sobre as dimensões e princípios que cada instrumento contempla, parece haver certo 

padrão na estrutura dos questionários e/ou checklists a serem respondidos e preenchidos. 

Ressalta-se que os instrumentos variam na utilização de nomenclatura, alguns optando por 

dimensões, outros por princípios.  Chappelet e Mrkonjic (2013), autores do BIBGIS, explicam 

que chegaram à definição de quais dimensões utilizariam após uma vasta análise na literatura 

sobre códigos e guias de governança e instrumentos de avaliação existentes, concluindo que 

muitos dos conjuntos de princípios se repetiam, as vezes sob nomes diferentes. Portanto, se 

concentraram naqueles que mais apareciam na literatura. Considerando os instrumentos 

analisados no presente estudo, observa-se que muitas dimensões e princípios são os mesmos 

entre os diferentes instrumentos. Destacam-se os de Transparência, Prestação 

contábil/responsabilidade social e de Processo democrático, presente em quase todos os 

instrumentos. Mesmo em instrumentos que a nomenclatura não define explicitamente essas três 

dimensões/princípios, os mesmos temas estão dispersos em outras dimensões/princípios com 

outro nome.  

Para que esses indicadores sejam avaliados e mensurados, os dados são quantificados a 

fim de se determinar o desempenho. Dos sete instrumentos, quatro utilizam a escala Likert 

(BIBGIS, IFG, SIGGS, GGGS). Supõe-se que alguns dos módulos do OGES também usem a 

escala Likert. Esse tipo de escala utiliza critérios pré-estabelecidos usados para atribuir 

pontuação geralmente em 5 níveis. Contudo, segundo Geeraert e Drieskens (2016), esse tipo de 

variável geralmente deixa uma margem substancial para interpretação, sendo difícil que eles 

produzam os mesmos resultados quando aplicados em diferentes cenários de casos 

(CARMINES; ZELLER, 1979). A própria ASOIF, em seu relatório de 2017, ressalta que os 

indicadores ordinais usados na autoavaliação das federações careciam de clareza e poderiam 
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ser contestados (ASOIF, 2017). Considerando o supracitado, desde 2018 o NSGO optou por 

adotar as variáveis dicotômicas para garantir uma medição mais confiável (GEERART, 2015), 

em duas categorias: ‘sim’ ou ‘não’, quantificadas em 1 e 0, respectivamente. 

No que concerne ao tipo de avaliação que cada instrumento prioriza, há dois grupos 

identificados. Um grupo é dos instrumentos que utilizam da autoavaliação, ou seja, aplicados 

pela própria entidade que se sujeita a participar (IFG, SIGGS, GGGS e OGES). Contudo, após 

as entidades terem conhecimento do resultado da autoavaliação, o instrumento oferece um guia 

customizado para que a entidade possa ‘desenvolver seus pontos fracos’. Por exemplo, a ASOIF 

estabeleceu o Governance Support and Monitoring Unit (GSMU) para ajudar as FI partirem da 

adoção de regras e princípios, até atingirem melhoras tangíveis na governança (ASOIF, 2020). 

No caso da SIGGS, as entidades recebem um plano de ação personalizado, adaptado à sua 

situação específica. Este plano de ação fornece exemplos e propostas concretas de ações, 

levando em consideração o nível atual de desenvolvimento. Para cada elemento, um roteiro lista 

todas as informações necessárias para uma organização melhorar sua governança (SIGGS, 

2018). Umas das ações que a GGGS aplica nesse sentido é, após entidade responder 

determinado tema no instrumento, oferecer bons exemplos de governança naquela área (GGGS, 

2020).  

O outro grupo é dos instrumentos que utilizam uma avaliação externa ou independente 

(NSGO e BIBGIS). O NSGO ressalta que, apesar da avaliação independente, há envolvimento 

por parte dos avaliadores com as federações para que haja troca de informações de dados 

específicos para garantir sua validade. O BIBGIS faz avaliação independente, com o mínimo 

possível de auxílio interno da entidade. Chappelet e Mrkonjic (2013) explicam que o 

instrumento prioriza as informações das entidades que estão sob domínio público, pois é esse 

tipo de informação que promove responsabilidade social da entidade com seus stakeholders 

externos. Isto, pois, a autogovernança exercida apenas por stakeholders internos gera situações 

inaceitáveis, haja visto os escândalos na FIFA e no COI.  

Apesar de não ter sido encontrado com clareza a estrutura dos módulos do OGES, este 

instrumento apresenta característica ímpar: além do sistema de autoavaliação e planejamento, 

as entidades esportivas podem optar por trabalhar com o objetivo de conseguir uma marca de 

qualidade. Ou seja, as entidades adquirem um selo de qualidade válido por 2 anos, que a 

qualifica como sendo uma entidade bem avaliada. Para isto, ela precisa estar fortemente 

alinhada com a estrutura de governança recomendada, passando por uma rígida avaliação feita 

pelos órgãos credenciados (SPORT NEW ZEALAND, s/d). 
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Todos os instrumentos identificados foram desenvolvidos e publicados entre 2012 e 

2018, o que ressalta a importância que a governança alcançou nos últimos anos, se 

estabelecendo como tema chave na reestruturação das entidades do setor, conforme apontaram 

Walters e Tacon (2018). No Brasil, surgiram recentemente alguns movimentos semelhantes. 

Lançado em 2017, Programa de Gestão, Ética e Transparência (GET) do COB é uma 

iniciativa criada com o objetivo de dar suporte no aperfeiçoamento da gestão das Confederações 

esportivas brasileiras. A fim de que as entidades atendam às exigências legais e às boas práticas 

de governança, o GET trabalha por meio de uma consultoria e apoio a essas entidades. A 

iniciativa vem ao encontro das expectativas de diversos parceiros e interessados que anseiam 

por ter conhecimento sobre como estão sendo geridos e administrados os recursos (COB, 2021).  

O instrumento de avaliação criado pelo COB, que abrange 295 questões agrupadas em 

5 níveis diferentes de maturidade, busca captar o quão desenvolvida e madura a entidade se 

encontra, considerando seis área de conhecimento: Governança, Estratégia, Transparência, 

Processos Suporte, Compliance e Gestão Esportiva (COB, 2021). Os benefícios esperados pelas 

entidades são: evolução organizacional estruturada, aumento da transparência para 

patrocinadores e sociedade, e maximização da utilização dos recursos disponíveis, o que reflete 

na melhoria do desempenho dos atletas (COB, 2019).  

Outra iniciativa que recentemente foi criada para contribuir com o desenvolvimento das 

entidades administradoras do esporte brasileiro é o Prêmio Sou do Esporte, que desde 2015 

premia, entre outros, as confederações esportivas com melhores práticas de governança, 

avaliando-as a partir das Informações Públicas das entidades, e considerando os seguintes 

indicadores: Transparência, Equidade, Prestação de Contas, Integridade Institucional e 

Modernidade. A entidade Sou do Esporte, associação sem fins lucrativos criada em 2005, é uma 

“plataforma de relacionamento entre atletas, Entidades Esportivas e empresas que atua como 

fomentadora e apoiadora de negócios no ambiente esportivo” (SOU DO ESPORTE, s.d). 

O Rating Integra é o outro instrumento de avaliação que tem sido aplicado em 

confederações olímpicas, o qual o próximo tópico se dedica a apresentar e analisa-lo.  

 

3.6 O Rating Integra 

 

A fim de entender o processo de desenvolvimento do Rating Integra e como ele está 

inserido na realidade do esporte brasileiro atualmente, esse tópico aborda a origem do 

instrumento, as referências que guiaram sua construção, seus objetivos e benefícios, estrutura e 
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método de aplicação e avaliação e uma análise comparativa entre os instrumentos internacionais 

identificados no tópico anterior.  

 

 3.6.1 Origem do Rating Integra 

 

O Rating Integra é um instrumento de avaliação desenvolvido em conjunto com diversas 

partes interessadas, caracterizando uma construção participativa multistakeholders (RATING 

INTEGRA, 2019). Apesar de ter sido publicado em 2018, o projeto teve início em 2015, e surge 

a partir de duas iniciativas. Uma delas foi denominada Pacto pelo Esporte, sendo essa uma 

articulação de empresas patrocinadoras e sociedade civil que se uniram com o propósito de criar 

um acordo entre os setores que buscasse o aperfeiçoamento da integridade, governança e 

transparência na relação com as entidades patrocinadas. Do outro lado, entidades como o COB, 

CPB, Confederação Brasileira de Desportos da Neve (CBDN), Confederação Brasileira de Judô 

(CBJ) e Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) formaram o Grupo de Contribuição ao 

Esporte. Com o mesmo intuito, almejavam que entidades esportivas obtivessem uma 

certificação de governança no esporte (RATING INTEGRA, 2019). 

Considerando esse interesse mútuo entre os setores, ou seja, das expectativas de 

patrocinadores e patrocinados, o que se esperava de ambas as partes era uma potencialização 

na obtenção de resultados e que as metas tivessem um alcance ampliado. Coube então ao 

Instituo Ethos a missão de conduzir o processo de formalização do acordo. Todo o 

procedimento foi desenvolvido por representantes das entidades esportivas, empresas, atletas e 

especialistas na área jurídica, governança e compliance. O resultado foi o desenvolvimento e 

lançamento de um questionário de avaliação e o manual de aplicação, verificados pela empresa 

Ernest & Young, que também dirigiu uma aplicação-piloto do trabalho (RATING INTEGRA, 

2019).  

 

 3.6.2 Referências e documentos norteadores 

 

O modelo do Rating Integra teve como fundamentação alguns dos principais 

benchmarks globais sobre o tema. No âmbito internacional, algumas dessas referências com 

abordagem mais abrangente são os Princípios de Boa Governança no Esporte da União 

Europeia (2013) e o SPLISS, que foi construído no sentido de promover a sistematização de 
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critérios para análise dos sistemas esportivos que resultam em sucesso no esporte de 

rendimento.  

Além destes, nota-se que serviram como construção do Rating Integra alguns 

documentos de países que recentemente também passaram por reformas em seus sistemas 

esportivos. Entre eles está o Mandatory Sports Governance Principles, em português Princípios 

Obrigatórios da Governança Esportiva, de autoria do órgão que rege o esporte na Austrália, o 

Australian Sports Commission (2015). Outra referência é o Business Plan 2013-2017 do órgão 

UK Sports (s.d.), principal entidade do esporte de alto rendimento do Reino Unido e que trata 

sobre as melhores formas de averiguação dos investimentos feitos no esporte.  

Na esfera nacional, são duas as principais referências. O Código das Melhores Práticas 

de Governança Corporativa, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC), que é umas das principais instituições disseminadoras das melhores práticas de 

governança corporativa no país (IBGC, 2018). Outro modelo foram os ‘Indicadores Ethos para 

Negócios Sustentáveis e Responsáveis’, de autoria do Instituto Ethos (2018), e que aborda as 

questões da sustentabilidade e responsabilidade social.  

 3.6.3 Objetivos e benefícios do instrumento 

 

Os autores do Rating Integra consideram ser este o primeiro instrumento de governança 

direcionado para as entidades esportivas que atuam no Brasil. Ele foi desenvolvido 

considerando as experiências práticas das organizações do setor do esporte no país. A partir do 

momento que as entidades esportivas patrocinadas se comprometem a apresentar melhorias, o 

instrumento também se torna um padrão criterioso aos financiadores que conseguem avaliar e 

reconhecer os esforços daqueles. Os objetivos do Rating Integra são: “aprimorar os mecanismos 

de governança e da gestão da integridade e transparência das entidades esportivas no Brasil e 

classificar e reconhecer as entidades que apresentem melhor desempenho nessa área” (RATING 

INTEGRA, s/d, p. 2). Tendo em conta o interesse bilateral do instrumento, o Quadro 2 apresenta 

os benefícios para ambos: 
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Quadro 2 - Benefícios para entidades esportivas e entidades patrocinadoras 

 Entidades esportivas Entidades patrocinadoras 

I 

Aprimoramento das práticas de 

governança, integridade e transparência 

já existentes; 

Parametrização da informação, o que 

facilita as decisões de investimentos; 

II 

Fomento da ética e da cultura de 

integridade, prevenção e combate à 

corrupção no setor; 

Gerenciamento de riscos na relação com 

as entidades esportivas financiadas; 

III 
Orientação a respeito do que é esperado 

por patrocinadores e financiadores; 

Possibilidade de monitoramento dos 

investimentos; 

IV 

Reconhecimento público e visibilidade às 

boas práticas, facilitando, inclusive, o 

acesso das entidades esportivas a 

investimentos 

Maior segurança na aplicação dos 

recursos, de maneira que atinjam as 

finalidades previstas e sejam capazes de 

contribuir para o rendimento esportivo 

 

Fonte: Adaptado de Rating Integra (s/d). 

 

De acordo com os autores, o nome ‘Integra’ foi escolhido devido ao significado da 

palavra estar diretamente associado às características do projeto, que é de “ser uma ferramenta 

construída por diferentes setores da indústria esportiva, integrados para desenvolver 

positivamente o ambiente de negócios”. As letras da palavra ‘Integra’ também fazem alusão 

aos eixos centrais do sistema de avaliação: ‘I’ de integridade, o ‘T’ de transparência e o ‘G’ de 

governança (RATING INTEGRA, 2019, p. 9).  

 

 3.6.4 Estrutura e método de aplicação e avaliação 

 

Os três eixos centrais descritos direcionaram a construção das três dimensões do Rating 

Integra em seu questionário. Cada dimensão possui temas e, por conseguinte esses temas são 

constituídos por 19 indicadores. O quadro 3 apresenta a estrutura dessas dimensões.  
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Quadro 3 - Estrutura das dimensões do questionário do Rating Integra 

Dimensão Tema Indicador 

 

Governança e 

Gestão 

 

Constituição da 

entidade e 

órgãos 

colegiados 

1. Estatuto social 

2. Assembleia geral 

3. Decisão colegiada e conselho de administração 

4. Processo eleitoral 

5. Conselho fiscal 

6. Representação de Atletas 

Gestão 

organizacional 

7. Estrutura executiva e delegação de poderes e responsabilidades 

8. Código de conduta 

9. Planejamento estratégico 

10. Orçamento 

Controles 

internos, 

riscos e 

conformidade 

Mecanismos de 

controle 

11. Políticas, normas e controles internos 

12. Sistema de integridade (compliance) 

Accountability 

13. Gestão de contratos 

14. Gestão de fornecedores 

15. Prestação de contas para governo e patrocinadores 

Transparência 
Transparência e 

comunicação 

16. Comunicação das informações gerais da entidade 

17. Demonstrações financeiras 

18. Relatório anual da gestão 

19. Transparência nas regras de competições 

 

Fonte: Adaptado de Rating Integra (2019). 

 

Considerando essa estrutura, no questionário cada um desses indicadores é formado por 

questões de ‘sim’ ou ‘não’. Essas perguntas estão dispostas em uma sequência lógica, o que 

implica a ideia de que, conforme se responda ao questionário, haja uma escala de evolução. 

 

[...] no primeiro estágio, a entidade se deparará com questões normativas, de 

conformidade legal. Já no segundo, serão indicadas práticas de ordem pontual, 

enquanto o terceiro trata das ações já formalizadas em políticas e 

procedimentos internos e o quarto mapeia tudo aquilo que foi aprendido, com 

vista à melhoria contínua. No quinto, dispõem-se ações de vanguarda e, como 

premissa, o acúmulo de know-how e desenvolvimento da capacidade de 

liderança (RATING INTEGRA, 2019, p. 12). 

 

Como explica o Manual de Aplicação, em alguns desses estágios apenas entidades de 

determinado porte podem responder. Por exemplo, os três primeiros estágios todas entidades 

devem responder, independentemente do seu porte. O quarto estágio é destinado apenas para 

entidades ‘porte médio, grande porte I e II’ e o quinto estágio apenas para ‘entidades de porte 

grande I e II’ (RATING INTEGRA, 2019). Como pode ser observado, entidades de qualquer 

tamanho podem participar da avaliação, mas respeitando o nível de gestão que cada uma 

comporta. A Figura 5 ilustra a estrutura do questionário. 
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Figura 5 - Exemplo da estrutura do questionário do Rating Integra 

 

Fonte: Rating Integra (2019). 

 

Conforme o tipo de resposta de ‘sim’ ou ‘não’, é gerado um valor que se transforma em 

pontuação e que seja passível de ser mensurado. Além disso, com a pontuação adquirida em 

cada indicador, tema e dimensão, a entidade consegue comparar seu desempenho médio com 

outros participantes (RATING INTEGRA, 2019).  

As entidades participam do Rating Integra em duas etapas. Na primeira, é realizada uma 

autoavaliação com o auxílio do questionário, onde é gerado um relatório de desempenho. Na 

segunda, a fim de comprovar as práticas indicadas na primeira parte da avaliação, requisita-se 

que a entidade apresente evidências das práticas indicadas no questionário. Além disso, um 

verificador credenciado visita a entidade e disponibiliza um relatório com sugestões de 

aprimoramentos. Não ocorrendo divergências de informações, o comitê gestor do Rating 

Integra efetua a avaliação da entidade (RATING INTEGRA, 2019). 
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O propósito dessas etapas de avaliação é fazer com que as entidades consigam 

identificar as práticas de governança que já estão presentes nas suas ações. Havendo ciência das 

áreas que precisam ser desenvolvidas, torna-se possível definir um conjunto de planos. Tendo 

sido realizada a avaliação pelo comitê gestor, o Rating Integra apenas divulgará o nome e grau 

das entidades que alcançarem o mínimo de desempenho, que equivale ao nível C, de acordo 

com a classificação apresentada na Figura 6 (RATING INTEGRA, 2019). 

Figura 6 – Classificação das entidades após o período de avaliação 

 

Fonte: Rating Integra (s/d). 

 

No final de 2019 os resultados do primeiro ciclo de avaliação foram divulgados por 

meio do site do Instituto Ethos (2019), que é um dos realizadores do Rating Integra. Assim, 26 

entidades foram avaliadas, considerando-se nesse total entidades de diferentes portes. Destas, 

chegaram até o final do processo 16, e alcançaram desempenho superior à nota de corte apenas 

5, que foram: Confederação Brasileira de Vela (CBVela), Associação Nacional de Desporto 

para Deficientes (ANDE), Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), Confederação de 

Esportes na Neve (CBDN) e Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM). Nota-se que 
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destas, 4 são Confederações Olímpicas, entidades que são objetos de estudo da presente 

pesquisa.  

 

 3.6.5 Análise comparativa entre os instrumentos 

 

A grande mobilização de iniciativas ao redor do mundo que vão ao encontro do 

desenvolvimento da governança traduz com veemência a vital importância que este tema 

atualmente representa para a boa conduta do esporte como um todo. Além de criar um 

instrumento que avalie o nível de boa governança nas entidades esportivas, mostra que estão 

mais cooperativas, curiosas e prontas para mudar (ANDERSEN, 2017).  

Para as entidades crescerem e se desenvolverem, elas precisam de um feedback crítico 

e construtivo, e esses mecanismos de avaliação são os veículos interessantes para esse fim. 

Contudo, vale ressaltar que para maximizar os benefícios do sistema de avaliação, as partes 

envolvidas precisam ser francas e honestas em suas respostas e comentários quando do 

preenchimento das avaliações/questionários (SPORT NEW ZEALAND, 2015).  

Analisando os objetivos dos instrumentos identificados no presente estudo, nota-se que 

todos convergem praticamente para a mesma linha de raciocínio. Suas dimensões e princípios 

também confluem para um mesmo ideal, apenas tendo modificação em sua nomenclatura. 

Todos são baseados em estudos, códigos, guias e conjunto de princípios já estabelecidos na 

literatura.  

Apesar de estruturas similares, algumas características apresentadas pelos instrumentos 

parecem caminhar para um modelo mais robusto de monitoramento. A mensuração dos 

indicadores por meio das variáveis dicotômicas (sim ou não) é um desses fatores, haja visto que 

elas permitem uma “medição mais confiável da boa governança por meio da formulação de um 

padrão estrito com critérios mínimos claramente definidos” (GEERART, 2018, p.22). Nesse 

quesito, destacam-se os instrumentos mais recentemente publicados: o National Sport 

Governance Observer (NSGO) e o Rating Integra.  

A dupla avaliação apresentada pelo Rating Integra também parece se tornar um método 

mais sólido (autoavaliação seguida de verificação externa independente). Além disso, o Rating 

Integra é uma iniciativa de participação multistakeholder e que contempla um benefício mútuo, 

sendo interessante tanto para as entidades que aderem, quanto para os patrocinadores que 

acompanham a evolução das entidades. 
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Lars Grael, diretor da Atletas pelo Brasil, lembra que “o Rating Integra é um avaliador 

para quem possui boas práticas e pretende auxiliar a todos no aprimoramento de suas atividades. 

Portanto, não tem caráter punitivo, é uma iniciativa benéfica para todo o setor” (CPB, 2018).  

A participação no Rating Integra não é obrigatória para nenhuma entidade esportiva, mas o 

movimento espera expandir o alcance da iniciativa mostrando que gestões transparentes podem 

atrair mais patrocínios. Como afirma Mizael Conrado, Presidente do CPB, o Rating Integra 

mostra uma “oportunidade de a sociedade saber quem apresenta ou não governança. A partir 

do momento em que você não tem mecanismos de aferição, você deixa todas as organizações 

no mesmo nível” (CPB, 2018). 

Como foi argumentado em uma Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em 

2017, da mesma forma que o mundo corporativo, a introdução de um sistema de avaliação 

permite que as organizações esportivas provem e tornem visíveis seus esforços para melhorar 

as estratégias de governança e gestão. Isso faz com que esses instrumentos se tornem uma 

maneira de avaliação sistemática da mudança da cultura organizacional (JENSEN, 2017).  

Os ideais do Rating Integra (2019, p. 7) corroboram com esse raciocínio a partir do 

momento que “as propostas apresentadas no Rating exigirão, em alguma medida, mudanças 

culturais”. Cabe às entidades de administração e de prática esportiva o papel de fazer evoluir as 

questões concernentes ao âmbito esportivo. Assim, espera-se que as confederações, federações 

e clubes façam aflorar seus papéis de liderança e ação política para enfrentar um sistema em 

que ainda persistem a tradição voluntária e carência de profissionalização.  

No cenário que esta pesquisa aborda (governança nas Confederações Olímpicas), 

defrontou-se aqui com estudos sobre a implementação de códigos e princípios de governança 

em diversos tipos de entidade esportivas. No entanto, há pouca abrangência e pouca literatura 

que debata acerca de qual o impacto no desempenho e nas práticas de governança nas 

organizações esportivas que adotam esses códigos e princípios. Identificando-se as práticas de 

governança adotadas em decorrência da aplicação e avaliação inicial do Rating Integra será 

possível compreender melhor o impacto que esse instrumento gera nesse tipo de entidade 

esportiva.  
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4. MÉTODO 

 

4.1 Caráter, abordagem e meios  

 

Quanto ao caráter, com base nos seus objetivos, esta pesquisa se caracteriza como 

exploratória e descritiva, haja visto que ela pretende esclarecer um certo acontecimento ou 

fenômeno em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Assim, busca-

se descrever e gerar mais informações e hipóteses sobre o assunto. As pesquisas descritivas 

também têm como característica fazer um levantamento das opiniões e atitudes de certo grupo 

a ser estudado, assim como preocupando-se também com o caráter social da atuação prática 

(GIL, 2002; PRODANOV, 2013; VEAL; DARCY, 2014). 

A abordagem adotada foi a qualitativa, pois esta permite que seja feita uma análise mais 

detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes e tendências de comportamento (LI; PITTS; 

QUARTERMAN, 2018; VEAL; DARCY, 2014).  

Quanto aos meios, a pesquisa foi realizada em duas fases. Em um primeiro momento, 

foi realizada uma pesquisa documental, haja visto que se pretendia obter um melhor cenário do 

problema em questão (GIL, 2002). Posteriormente, foi realizada a pesquisa de campo, pois esta 

possibilita uma maior profundidade da ocorrência de um problema, assim como consegue gerar 

informações que possam conduzir a manifestação de novos fenômenos e da relação entre eles 

(GIL, 2002; MARCONI; LAKATOS, 2003).  

 

4.2 População e Amostra 

 

De acordo com Vergara (2009) e Veal e Darcy (2014), a população pode ser definida 

como o grupamento de elementos e/ou objetos que são o foco da pesquisa. Considerando o 

objetivo geral da pesquisa, aponta-se que a população deste estudo são as 35 Confederações 

Olímpicas filiadas ao COB até 2020.  

Para a definição da amostra, o critério de inclusão foi a Confederação ter participado do 

primeiro ciclo de avaliação do Rating Integra. Esse período compreende a data de publicação 

na qual o instrumento já estava disponível para que as Confederações pudessem completar os 

questionários (2018), até a data de divulgação dos melhores ranqueados do Rating Integra (24 

outubro de 2019). Nesse primeiro ciclo de avaliação, conforme divulgação no site do Instituto 

Ethos (2019), 16 foram as entidades que chegaram até o final do processo de avaliação. O 
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Rating Integra tem como prática revelar a identidade apenas das entidades que ficaram acima 

da nota de corte (nota C) (Figura 6). Assim, a amostra foi composta pelas 4 Confederações 

pertencentes a esse grupo: 

 

 Confederação Brasileira de Vela (CBVela); 

 Confederação Brasileira de Badminton (CBBd); 

 Confederação de Desportos na Neve (CBDN); 

 Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); 

 

Ressalta-se que que a ordem das Confederações acima é a configuração apresentada no 

site do Instituto Ethos, portanto não considerando a ordem de classificação das mais bem 

ranqueadas, nem estando em ordem alfabética. Para a primeira fase da pesquisa, a amostra foi 

composta pelas quatro Confederações supracitadas. Para a segunda fase da pesquisa, a amostra 

foi composta pelas duas Confederações que retornaram o contato feito pelo pesquisador, a 

Confederação A e a Confederação B.  

O critério para a seleção das pessoas integrantes das Confederações para participar da 

segunda fase da pesquisa, concedendo a entrevista, foi sua atuação como profissional 

identificado pela sua atuação como gestor do núcleo estratégico da organização. Ou seja, pela 

pessoa que ocupa cargo responsável pelas atividades e estratégias corporativas. No caso, o 

gestor da ConfA se identificou como o Diretor, há 2 anos e meio no cargo, com formação de 

Mestrado e Doutorado na área de Gestão do Esporte; e o gestor da ConfB como Chief Executive 

Officer (CEO), com 5 anos no cargo, Bacharel em Esporte e Especialista em Administração, 

com Pós-Graduação em Gestão do Esporte.  

Cabe lembrar que todas essas Confederações concomitantemente também participam e 

são analisadas por outros instrumentos de avaliação, casos do Programa GET do COB e da Sou 

do Esporte, apresentados na Revisão de literatura.  

 

4.3 Procedimentos de coleta 

 

4.3.1 Pesquisa documental 

 

A primeira fase da coleta de informações foi realizada por meio da pesquisa documental. 

Como ressalta Gil (2002), por vezes esse tipo de pesquisa, quando elaborada por meio do 
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auxílio de documentos, propicia uma visão mais ampla do problema em questão. Ainda segundo 

o autor, os documentos representam uma fonte valiosa e sólida de informações e os documentos 

analisados podem ser considerados de ‘primeira mão’, aqueles que ainda não receberam 

tratamento analítico e que estão arquivados em órgãos públicos e instituições privadas. Há 

também os de ‘segunda mão’, os quais já foram analisados, tais como relatórios e tabelas.  

No presente estudo, os documentos analisados contemplaram os dois tipos supracitados. 

A maioria deles são atas de reuniões realizadas por membros das Confederações, que embora 

o tema já tenha sido discutido presencialmente, ainda não teve tratamento analítico externo. De 

acordo com a nomenclatura que cada Confederação adota para suas atividades e departamentos, 

as referidas atas abrangem os diferentes tipos de reuniões: Assembleia Geral Ordinária (AGO) 

e Extraordinária (AGE), Conselho Administrativo (CA), Conselho Deliberativo (CD), 

Conselho Executivo (CE), Conselho Fiscal (CF), Conselho de Ética (CET) e Comissão de 

Atletas (CDA). Além das atas, também foram analisados relatórios anuais das entidades, sejam 

eles identificados como Relatórios Gerais (RG) ou de Atividades (RA).  

Todos esses documentos estavam disponíveis nos sites oficiais das Confederações. Os 

arquivos foram baixados e salvos no gerenciador de referências Mendeley, para que o acesso e 

controle de leitura e análise fosse facilitado pelas funções dessa plataforma. Os documentos 

selecionados respeitaram um período ideal para análise, que foi até o mês de abril de 2021. 

Considerou-se documentos divulgados a partir do momento que as Confederações começaram 

a se envolver e criar interesse em participar do primeiro ciclo (ano de 2018) até o momento da 

publicação do resultado do segundo ciclo do Rating Integra (maio de 2021). O Quadro 4 

apresenta a quantidade e tipo de documentos analisados. 

 

Quadro 4 – Número de documentos das Confederações analisadas na Pesquisa Documental 

  Documento   

Confederação AGO AGE CA CD CE CF CET CDA RG/RA Outros Total 

ConfA 4 1 9 0 10 10 0 2 2 4 42 

ConfB 3 5 11 2  0 5 1 5 1 0 33 

ConfC 4 1 0 0 1 2 0 0 1 0 9 

ConfD 2 0 4 0 0 8 6 0 1 5 26 

Total 13 7 24 2 11 25 7 7 5 9 110 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Nesta fase, as Confederação foram identificadas por: Confederação A (ConfA); 

Confederação B (ConfB); Confederação C (ConfC); Confederação D (ConfD) (na pesquisa de 

campo a ordem e nomenclatura das entidades permaneceram a mesma). 

 

4.3.2 Pesquisa de campo 

 

Para a segunda fase, a de condução da pesquisa de campo, o método utilizado foi a 

entrevista em profundidade. Esta acontece quando duas ou mais pessoas interagem de maneira 

verbal, fruto de uma conversa intencional e metódica, sendo que uma das partes assume o papel 

da pessoa que realiza a entrevista e que almeja colher certas informações dos entrevistados 

(EDWARDS; SKINNER, 2009; MARCONI; LAKATOS, 2003; DARCY, 2014).  

Considerando o objetivo da pesquisa, e a situação de pandemia do novo Coronavírus 

que ainda assolava o cenário brasileiro na época, definiu-se que as entrevistas seriam realizadas 

à distância, online, via plataforma virtual do Google Meet. Para tal, foi criado um roteiro de 

entrevista semiestruturado, formato que proporciona maior liberdade para que os entrevistados 

não apenas respondam as questões chave, mas também possam abordar outros temas que 

achassem conveniente um maior aprofundamento (EDWARDS; SKINNER, 2009; QUEIRÓS; 

LACERDA, 2013). 

 

4.3.2.1 Roteiro de entrevista 

 

Considerando os objetivos desse estudo, o instrumento utilizado para levantar as 

informações foi um roteiro de entrevista. Este foi elaborado com base no objetivo final e nos 

objetivos intermediários. Considerando o objetivo final, de identificar e analisar os impactos 

nas práticas de governança de Confederações Olímpicas que aderiram ao instrumento Rating 

Integra, parte do roteiro foi elaborado com base nas três dimensões do Rating Integra: 

Governança e gestão; Controles internos, riscos e conformidade, e Transparência (Quadro 3). 

Especificamente quanto aos objetivos intermediários, para identificar e descrever os planos de 

ação/práticas de governança adotadas pelas entidades, as outras questões do roteiro foram 

formuladas considerando-se os planos de ação/práticas adotadas quanto aos benefícios 

esperados pelo Rating Integra (Quadro 2).  

O roteiro utilizou-se de questões abertas no sentido de compreender como ou se o 

feedback que o Rating Integra disponibilizou às Confederações impactou no processo de 
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aprimoramento das práticas de governança da entidade; e se houve aprimoramento, quais foram 

os resultados para os benefícios esperados pelas Confederações. Perguntas complementares 

foram elaboradas a fim de complementar o enredo principal da pesquisa, tais como: estrutura 

desenvolvida pela entidade para acompanhar o processo de avaliação do Rating Integra; se 

houve um plano de metas e algum tipo de acompanhamento do mesmo para o próximo ciclo do 

Rating Integra; como outros processos de avaliação além do Rating Integra estão sendo 

gerenciados dentro da entidade; percepção dos gestores sobre as mudanças na Confederação 

geradas pela participação no Rating Integra.  

O instrumento foi analisado por 2 experts (pesquisadores(as)) em Gestão do Esporte 

para avaliação da pertinência e da clareza das questões (THOMAS; NELSON, SILVERMAN, 

2012). Após essa análise, foram feitas sugestões de adequação quanto à ordem das questões 

dentro do roteiro, a fim de que houvesse maior harmonia no fluxo da entrevista. Além disso, 

foi sugerido que no início do roteiro fossem incluídas questões introdutórias, para 

caracterização profissional e pessoal. Também foi sugerida a inclusão de uma pergunta final 

sobre a vontade do entrevistado querer adicionar algum comentário que achasse pertinente, que 

faltou ou esqueceu durante a entrevista. Após realizadas as modificações, obteve-se o Roteiro 

final para a aplicação nas entrevistas (Apêndice 1). 

  

4.3.2.2 Procedimentos para a aplicação das entrevistas  

 

Para a realização das entrevistas, preliminarmente ao agendamento, foi enviado aos 

gestores uma Carta Convite (Apêndice 2), solicitando o apoio daquela entidade no sentido de 

participar da presente pesquisa, com a descrição do contexto do estudo e seu objetivo. Também 

foi esclarecido que a participação da Confederação era voluntária, destacando-se que o 

anonimato seria mantido, tanto da participação do entrevistado bem como da entidade. 

Foram contatados por e-mail gestores das 4 Confederações. Houve retorno de 3 gestores 

e 1 não respondeu a diferentes contatos. Das 3 que responderam, 2 agendaram a entrevista e 1 

não confirmou a disponibilidade em participar. Seguindo o parâmetro da pesquisa documental, 

essas duas entidades permaneceram identificadas como Confederação A (ConfA), tendo como 

respondente o Diretor e Confederação B (ConfB), como respondente o CEO da mesma. 

Após entrar em acordo sobre a disponibilidade de agendamento, a condução das 

entrevistas deu-se pelas seguintes datas e horários: Confederação A, entrevista realizada dia 18 

de maio de 2021, às 17h, com duração de 1 hora e 5 minutos; Confederação B, entrevista 
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realizada dia 25 de maio de 2021, às 17h, com duração de 1 hora e 32 minutos. Sob 

consentimento dos gestores sobre os procedimentos, as entrevistas realizadas pelo Google Meet 

foram gravadas pela própria plataforma e também pelo gravador do celular pessoal do 

pesquisador como cópia de segurança.  

A princípio, o andamento das entrevistas seguiu a estrutura original do roteiro. Contudo, 

conforme as respostas do entrevistado, as questões foram sendo realocadas para uma melhor 

conexão dos temas sugeridos, haja visto que os assuntos por vezes se entrelaçavam. A condução 

da entrevista teve o auxílio do material da pesquisa documental colhido na primeira fase da 

coleta de dados. De acordo com o tema em questão, caso o entrevistado não discorresse sobre 

os pontos identificados na pesquisa documental, o pesquisador solicitava-o a discorrer sobre 

aquele tema. Caso determinado tema fosse mencionado, mas sem profundidade, o entrevistado 

era instigado a explorar um pouco mais sua resposta.  

Ao final foi informado aos entrevistados que a transcrição da entrevista seria enviada 

para a Confederação e, caso o gestor achasse necessário, poderia ficar à vontade para fazer 

alguma observação, complementação ou correção. Após as Confederações terem recebido a 

transcrição, as mesmas informaram que não havia necessidade de serem feitas 

intervenções/correções nos textos.  

 

4.4 Análise de dados 

 

4.4.1 Dados documentais 

 

Após o processo de seleção dos arquivos pertinentes, o armazenamento foi feito em uma 

planilha no Excel criada com quatro abas, cada uma delas representando uma Confederação 

(ConfA, ConfB, ConfC, ConfD). Cada uma das quatro abas ficou composta por duas partes: 19 

linhas fizeram referências à cada um dos indicadores das três dimensões do Rating Integra, 

assim como disposto no Quadro 3; e mais 6 linhas que fizeram referência aos benefícios 

esperados pelas entidades esportivas, dispostos de uma forma mais destrinchada do que a 

apresentada no Quadro 2.  

Feita essa disposição, nos documentos registrou-se dois tipos de informações principais: 

toda e qualquer menção ou referência ao Rating Integra; e informações que de alguma forma 

sugerissem que determinado acontecimento tenha ocorrido devido ou por influência do 

feedback oferecido pelo Rating Integra. A partir do momento que algum desses dados foram 
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identificados e inseridos na planilha, optou-se ou não por fazer um registro de comentário 

pessoal sobre aquele dado. Esses registros foram feitos em casos em que alguma dúvida surgiu 

sobre aquele assunto e que pudessem ser indagados na fase seguinte, quando as entrevistas 

fossem realizadas. 

 

4.4.2 Entrevistas 

 

As informações obtidas nas entrevistas foram analisadas por meio de análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011). Para Queirós e Graça (2013), enquanto técnica de tratamento da 

informação no campo da investigação das ciências sociais e comportamentais, assim como nos 

estudos da área das Ciências do Desporto, este tipo de análise ostenta um conceito sui generis 

por abordar metodologicamente características e possibilidades próprias.  

O processo da análise de conteúdo se deu em três estágios. Na etapa 1, de Pré-análise, 

foram escolhidas e estruturadas as informações que integraram o corpo do trabalho, 

determinando os procedimentos e compondo as ideias inicias. Na etapa 2, Exploração do 

material, ocorreu a aplicação das tomadas de decisão, tendo posteriormente os dados 

codificados de acordo com as unidades de registro e de regras anteriormente determinadas. Na 

etapa 3, de tratamento dos resultados e de interpretação, considerando o material já codificado, 

este foi categorizado em classes que agrupam elementos sob um título genérico, 

compreendendo particularidades em comum (BARDIN, 2011). 

A análise de conteúdo pode ser de abordagem dedutiva ou de abordagem indutiva. A 

indutiva se aplica a estudos exploratórios, nos quais se parte do específico para o geral, com a 

categorização a posteriori, podendo emergir ao longo do estudo. A análise de conteúdo de 

abordagem dedutiva tem como base conhecimento prévio, com um modelo teórico 

preestabelecido. Quando se quer experienciar hipóteses e teorias, faz-se o uso de matriz de 

categorias mais ou menos estruturada, definidas a priori.  

Quando se utiliza uma matriz estruturada, há a possibilidade de considerar aspectos que 

emergem do material, mas que não são passíveis de considerá-los nas categorias definidas, 

configurando-se então um sistema misto (com base na abordagem indutiva). Em todos os casos, 

para que a categorização seja eficiente, esta deve ser de exclusão mútua, homogênea, pertinente, 

objetiva e apresentar fidelidade (BARDIN, 2011; QUEIROZ; GRAÇA, 2013).  

Na presente pesquisa, a categorização a priori foi realizada com a interação entre o 

quadro teórico de partida e o objetivo da pesquisa, com a estruturação de uma matriz das 
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categorias (QUEIROZ; GRAÇA, 2013). A partir daí, identificou-se a presença ou ausência 

dessas categorias nas respostas às questões sobre as dimensões do Rating Integra (Governança 

e gestão; Controles internos, riscos e conformidade; Transparência (Quadro 3)). 

Para as questões relativas as percepções dos gestores, a análise do conteúdo das 

respostas foi realizada a partir da organização do mesmo, usando categorias a priori, com base 

nos benefícios esperados pelo Rating Integra (Quadro 2). Por fim, a etapa 3 ainda conta o 

tratamento e análise dos resultados da investigação, que são realizadas com o propósito de se 

tornarem significativos e válidos. Os resultados sendo fiéis ocasionam na proposição de 

inferências e antecipam interpretações no tocante aos objetivos previstos ou de descobertas 

inesperadas (BARDIN, 2011).  

O processo de análise se deu a partir de princípios e afirmações amplos e gerais (com 

base nos indicadores das três dimensões do Rating Integra), e pretendeu examinar 

particularidades (melhorias percebidas na gestão das Confederações) que surgiram 

posteriormente (THOMAS; NELSON, SILVERMAN, 2012).  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Pesquisa documental 

 

Os dados documentais encontrados nessa fase da pesquisa foram dispostos nessa seção 

de acordo com a ordem estabelecida na planilha de Excel descrita no tópico 4.4.1, que é 

composta pelas três dimensões do Rating Integra (Governança e Gestão; Controles internos, 

riscos e conformidade; e Transparência) e seus indicadores, e os benefícios esperados pelas 

Confederações (total de 25 itens). É descrito se algum dado das quatro Confederações foi 

identificado. Caso nada tenha sido encontrado sobre algum item, ele não é mencionado. As 

Confederações estão identificadas por suas siglas, assim como os documentos de onde o dado 

foi retirado, com a respectiva data (seguindo o formato mês/ano).  

 

Governança e Gestão 

A maior parte dos dados foram encontrados nesta primeira dimensão do Rating Integra. 

A ConfB tratou do assunto de uma forma bem abrangente, muitas vezes com informações que 

englobam todos os indicadores dessa dimensão de uma só vez. Na AGO da entidade realizada 

em 04/2018, destaca-se a primeira vez onde o assunto do Rating Integra é identificado. 
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No cenário nacional de gestão, o presidente destacou o lançamento do Rating 

Integra, trabalho pioneiro de Governança, Transparência e Integridade para o 

esporte brasileiro, onde a ConfB contribuiu ativamente na concepção e 

desenvolvimento da ferramenta que tem o potencial não só de avaliar a 

governança, transparência e integridade das organizações, mas principalmente 

de guiar aquelas organizações que desejem se desenvolver nessas áreas. 

(ConfB).  

 

Especificamente quanto ao Estatuto Social, ConfA e ConfB apresentaram menções a 

esse indicador. Na AGO de 2019, a ConfA aponta que alguns itens principais do estatuto foram 

modificados para seguir mudanças legais e normativas emitidas por organismos regulatórios, 

mas também por recomendações concernentes à princípios de governança relacionados às 

entidades esportivas. Nas AGEs de 06/2018, 09/2018, 04/2019 e 01/2021 foram feitas 

adequações ao estatuto a fim de cumprirem com mudanças legais da legislação. As duas 

primeiras em referência ao Art. 18 e 18-A da Lei n. 9.615/98 (BRASIL, 1998), e a última sobre 

a Lei n. 13.982/2020 (BRASIL 2020), chamada Lei de Socorro à pandemia.  

Sobre o indicador de Assembleia Geral, a ConfA em sua Comissão Eleitoral para a 

Assembleia Geral Eletiva realizou reuniões no final de 2020, onde as duas primeiras trataram 

de formalidades do processo. Na terceira e última, provavelmente o último ato antes da eleição, 

foi deliberado um pedido de impugnação da chapa única concorrente. O pedido foi negado. O 

pedido de impugnação versava sobre o candidato ser elegível novamente, o que poderia ser 

configurado como um terceiro mandato, o que é proibido pelo Art 18-A da Lei 9.615/98 

(BRASIL, 1998).  

No indicador de Decisão colegiada e conselho de administração, três Confederações 

abordaram o assunto em suas atas. Em reunião do CA de 10/2020, a ConfA destacou a 

construção da nova documentação interna, seguindo um cronograma de desenvolvimento e 

proposição de documentos, reforçando a importância destes em relação à padronização de 

processos e ao atendimento a normativos de governança. Na ConfB, em reunião do CA, os 

resultados do Rating Integra foram discutidos internamente. Nota-se que os conselheiros 

mencionam quais são os gaps que a Confederação precisa reduzir para melhorar os resultados 

no ano seguinte, mas não deixa claro se esses gaps foram identificados por meio de feedback 

do Rating Integra ou pela auditoria externa independente da Confederação.  

 

2019.12 CA. Foi apresentado a participação da ConfB no Rating Integra que 

teve o resultado de sua primeira avaliação divulgado em outubro de 2019. 

Explicou-se resumidamente como a ferramenta funciona e os principais 

fatores que levaram a ConfB a ser ranqueada entre as 5 melhores organizações 
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do país. Apresentou-se também quais os principais gaps da organização, bem 

como o plano de ação desenhado pela administração após a auditoria para 

reduzir esses gaps e melhorar o resultado da organização em 2020. (ConfB).  

 

Em outras duas situações foram apresentados ao CA o parecer de outras auditorias que 

a ConfB também é submetida.  

 

2020.08 CA. Os conselheiros solicitaram à gestão da ConfB apresentar na 

próxima reunião a relação de pontos de recomendação da auditoria externa 

independente, com respectivos planos de ação para mitigar seus riscos, se 

encontram-se em execução com as respectivas datas previstas para conclusão 

ou se já estão concluídas. (ConfB). 

 

2020.12 CA. Sobre o GET, apresentou-se as áreas em que a ConfB não 

cumpre todos os itens do nível 2, comissão de atletas e orçamento. 

Adicionalmente, a Sra. Conselheira pediu que a administração encaminhe para 

análise do Conselho a lista dos itens não atendidos nos níveis 2 e 3, além dos 

itens mais difíceis de serem mantidos em 2021, com respectivo plano de 

melhoria e necessidades para seu cumprimento em 2021. (ConfB).  

 

Assim como fez com a auditoria externa independente da Ernest & Young, o CA 

solicitou que fossem apresentados quais os pontos não atendidos na auditoria do GET. Como 

será visto, na pesquisa de campo o gestor explicou como esse processo funcionou com o Rating 

Integra.  

Na ConfC em reunião de 02/2019, destaca-se a criação do CA, com o Presidente 

reforçando a importância de ter esse órgão independente para fins de apoio e planejamento 

estratégico da Confederação. Em 12/2020 uma das Conselheiras indicou  

 

que ainda sente o CA passivo com relação as decisões estratégicas da 

Confederação, onde na maior parte dos casos o Conselho é apenas 

comunicado de decisões tomadas na rotina da Confederação. Também disse 

que é de desejo comum que o CA seja mais ativo e que não haja um 

afastamento tão grande entre a ConfC e este órgão deliberativo. (ConfC). 

 

No indicador Conselho fiscal, em reunião da ConfC de 11/2019 foi solicitado que os 

funcionários da ConfC comentassem para os membros do CF sobre a conquista daquela 

entidade no Rating Integra. A coordenadora do projeto comentou sobre a premiação realizada 

no dia 23 de outubro em São Paulo e também 

 

aproveitou para agradecer novamente o comprometimento de todos os 

membros do CF que disponibilizaram tempo e atenção para ajudar a ConfC a 

ser cada vez mais transparente se adequando a práticas de compliance de 

mercado e fazendo o melhor uso do dinheiro recebido. Também ressaltou que 

o trabalho é contínuo e a longo prazo, e que as mobilizações para cada vez 
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mais aprimorar as técnicas de boa governança e controles internos da 

Confederação para auditorias externas como a Sou do Esporte e o segundo 

ciclo do Rating Integra continuam no próximo ano, abrindo espaço para um 

novo nível de compliance; o compliance social e de diversidade. (ConfC).  

 

Sobre o indicador de Representação de Atletas, em reunião de 2019 da CDA da ConfA, 

discutiu-se melhorias nas condições dos eventos a fim de melhor atender os atletas. Também 

foi reforçado por parte dos integrantes a necessidade da CDA se reunir com maior frequência 

para poder subsidiar e participar mais ativamente das decisões técnicas e estratégicas da ConfA, 

com possível impacto positivo para todos. Possivelmente devido à falta de ímpeto em se realizar 

esses novos encontros, novamente em reunião de 2020 foi reforçado a importância disto para a 

ConfA, sendo frisado que a opinião, visão e propostas da Comissão de Atletas são sempre muito 

bem recebidas e apreciadas, visando melhorias constantes. 

Na ConfB, em reunião de 02/09/2020 a presidente da CDA discutiu com os membros 

uma proposta de atualização do regimento e edital de eleição da Comissão, haja visto que o 

documento permanecia o mesmo desde sua criação. Tornou-se necessária a “atualização de 

alguns itens por questões práticas, e ainda, aproveitou-se a oportunidade para sugerir algumas 

melhorias de governança da evolução da comissão nesse período”. Em reunião seguinte, de 

09/09/2020, além de dar um histórico e panorama da representação dos atletas na entidade, 

explicou-se também os dispositivos legais que regulamentam atualmente a área e comentou-se 

que  

 

a existência de uma Comissão de Atletas formal, sua organização por votação 

direta dos atletas, nível de atividade e regulamentações também são alvo dos 

programas de avaliação de Governança do GET e Rating Integra, premiando 

as entidades que possuem esse mecanismo e promovem espaço salutar de 

participação dos atletas na administração de seus esportes. (ConfB).  

 
 

O próximo indicador identificado foi Código de conduta. Em AGO de 2019 da ConfA, 

foi discutida a ideia de serem necessárias mudanças a fim de modernizar o Código de Conduta 

Ética. Tal sugestão foi embasada a partir de recomendações de governança para entidades 

esportivas, sendo esclarecido que a minuta dependeria da aprovação do novo Estatuto. 

No que tange o indicador sobre Planejamento estratégico, duas Confederações 

apresentaram dados. No Relatório de Atividades de 2019 da ConfA, há indicado como objetivos 

estratégicos “monitorar indicadores de governança de modo a garantir transparência, 

democratização e modernização da entidade”. Para este, indicou-se que o objetivo foi cumprido, 

sendo feita a análise de que  



66 
 

 

A ConfA conquistou o Xº lugar do Prêmio Sou do Esporte e o Xº lugar no 

Programa GET (Gestão, Ética e Transparência) do COB. No Rating Integra, 

do Instituto Ethos/Atletas pelo Brasil, esteve entre as 5 melhores entidades do 

país. E põe como Ação para 2020: manutenção e evolução das atividades de 

governança e transparência. Promoção de mudanças processuais e estatutárias 

para atender as exigências regulatórias e as orientações de governança. Subir 

de patamar nos indicadores de análise das entidades esportivas. (ConfA). 

 

Não foi possível afirmar se essas ações para o ano de 2020 foram baseadas em 

recomendações do feedback do Rating Integra. Em reunião do CA de 02/07/2020, a ConfA 

apresentou as “ferramentas que foram implementadas em junho para se monitorar e acompanhar 

os indicadores estratégicos da entidade, materializando na prática os desdobramentos do Plano 

Estratégico”. E no Relatório de Atividades de 2020, a entidade volta a tratar dos diferentes 

sistemas de avaliação. Na sessão Premissas Estratégicas, no tópico de Gestão, Governança e 

Indicadores, há uma relação das ferramentas (Sou do Esporte, GET e Rating Integra), onde é 

verificado a evolução de desempenho (notas) com relação ao ano anterior e é traçado uma meta 

para o ano seguinte. A nota de referência para o Rating Integra ao primeiro ciclo é 62%, sendo 

que a meta para o segundo ciclo é aumentar o desempenho para 80%.  

 

Controles internos, riscos e conformidade 

Nesta segunda dimensão do Rating Integra, no que diz respeito ao indicador Políticas, 

normas e controles internos, a ConfB ressaltou em AGO de 04/2019 que após alguns anos a 

entidade voltou a ser auditada por uma das auditorias considerada Big Four, nomenclatura 

usada para identificar as quatro maiores empresas especializadas do ramo, “reforçando o 

compromisso da entidade com os mais altos padrões de governança, integridade e 

transparência”.  

Um ano depois, em AGO de 04/2020, o feito é novamente reforçado e ressaltando-se 

que esta é a única Confederação a ser auditada por uma das Big Four. Além disso, destacou-se 

que os controles internos têm sido aprimorados por novas políticas e normativos internos, por 

exemplo, “a criação da auditoria interna anual que estabelece uma rotina anual focada nos 

principais riscos da entidade”, minimizando os riscos mapeados através de processo 

padronizado de auditoria. 

Sobre o indicador Prestação de contas para governo e patrocinadores, a ConfB 

destaca em AGO de 04/2020 que o trabalho financeiro e de prestação de contas, respaldado 

pela governança e controles internos, fizeram com que a entidade terminasse o ano novamente 
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entre as três “melhores confederações no ranking de prestação de contas do Comitê Olímpico 

do Brasil, e apresentar uma das menores taxas de pendências entre as confederações 

paralímpicas do país”. 

 

Transparência 

Na terceira dimensão do Rating Integra, quanto ao indicador Comunicação das 

informações gerais da entidade, a ConfB em AGO de 04/2018 destaca que a entidade lançou 

seu novo site às vésperas dos Jogos Olímpicos visando explorar de forma moderna seus 

conteúdos, além de dar ainda mais transparência as suas informações com uma área 

inteiramente dedicada à Governança e Transparência da entidade. A ConfC registra em reunião 

do Conselho de Ética de 10/2019 que o novo site da entidade foi criado no início de 2019. Cabe 

observar que a ação foi feita pouco tempo depois de terem se submetido ao processo de 

avaliação do Rating Integra. O site da ConfC tem uma sessão exclusiva para tratar dos 

acontecimentos e sobre informação gerais do Rating Integra.  

Para o indicador Relatório anual da gestão, a ConfC em seu Relatório de Gestão de 

2019, destaca na sessão Excelência em Governança a posição que a entidade terminou o 

primeiro ciclo do Rating Integra. O único dado da ConfD encontrado na pesquisa documental 

consta desse indicador. Em seu Relatório de Atividades de 2019 há uma descrição do evento de 

premiação do Rating Integra, apresentando que a ConfD foi um dos destaques com nota acima 

do corte. Ressalta que "as principais empresas patrocinadoras do esporte brasileiro apoiam o 

Rating Integra e muitas devem utilizar a participação na ferramenta como condição para futuros 

investimentos".  

 

Benefícios para entidades esportivas 

Quanto aos benefícios para entidades esportivas, no item Reconhecimento público e 

visibilidade às boas práticas, a ConfB destaca na AGO de 04/2019 que além de ter tido ótima 

colocação no GET também foi “uma das primeiras entidades do Brasil a aderir ao Integra e 

realizar o processo completo de auditoria”. Novamente nesta AGO, são destacadas as primeiras 

colocações no GET e que, após ser auditada pelo Rating Integra, a ConfB terminou o primeiro 

ciclo como uma das cinco organizações esportivas com melhor governança no país. 

A ConfC em reunião da Diretoria de 11/2018, além de destacar o prêmio recebido pela 

Sou do Esporte, a entidade promove ações para um maior envolvimento da comunidade daquele 

esporte: 
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o Presidente propôs que no ano de 2019 haja um ciclo de no mínimo três 

palestras sobre Regras de xxxxx e Gestão Esportiva, cuidando para que alguns 

dos stakeholders presentes tenham um maior envolvimento junto a nossa 

entidade, tentando aproximar atletas, treinadores e público de uma 

administração mais transparente. A proposta foi aceita por todos e um plano 

de ação deverá ser elaborado no início do próximo ano. (ConfC).  

 

No que diz respeito ao Fomento da ética e da cultura de integridade, prevenção e 

combate à corrupção no setor, em reunião de 10/2019 do Conselho de Ética da ConfC, a 

Secretária da entidade “frisou a importância do Membros do Conselho de Ética nessa nova 

reestruturação no que tange a boa governança e transparência da Confederação”. Além disso, 

apresentou os acontecimentos da premiação do primeiro ciclo do Rating Integra e “convocou 

os membros a conhecerem melhor o novo Site de Governança da ConfC que entrou no ar no 

início de 2019, com uma página destinada ao Conselho de Ética”. Observa-se aqui que a criação 

do Conselho de Ética se deu pouco depois da aplicação ao Rating Integra.  

Ainda quanto a ConfC, em reunião de 12/2019 do Conselho de Ética, foi destacado que 

a entidade tem se empenhado na busca dos melhores resultados possíveis na realização do 

processo de avaliação do Rating Integra.  

 

Atualizando aos membros do Conselho, a Secretária aproveitou para atualizar 

que uma das medidas pontuadas pelo Rating Integra no Segundo Ciclo é a 

mesma que ficou pendente nas reuniões de 2019 deste órgão no que diz 

respeito às penalidades e sanções aos que infringem cláusulas do Código de 

Ética e Conduta. (ConfC). 
 

Esse retorno dado pelo Rating Integra já no Segundo Ciclo foi indicado antes mesmo do 

anúncio dos resultados do primeiro ciclo (realizado em maio de 2020). O fato mencionado foi 

uma denúncia feita durante um campeonato daquela Confederação, em que foi identificada 

agressão de um competidor a outro. A situação se estendeu devido ao Código de Ética não 

apresentar claramente quais ações deveriam ser tomadas na ocasião. Na mesma reunião, o 

Presidente do Conselho recordou o fato do Rating Integra indicar que medidas fossem tomadas 

nessa área e ressaltou a importância de adequar a punição de acordo com as escrituras do Código 

de Ética e Conduta, e por isso, esses dois itens têm de caminhar juntos neste momento de 

reestruturação do Código de Ética.  

Para o item relativo a Aproximação com patrocinadores e financiadores, a ConfB 

apresenta um retorno que aparenta ser um pouco mais tangível, que posteriormente na entrevista 

é confirmado. Em seu Relatório Técnico de 2019, para fins de formação de recursos humanos, 
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colaboradores da ConfB participaram de cursos que contribuíram para o aprimoramento de seus 

conhecimentos:  

 

Workshop de Design Thinking realizado pela Mastercard; O curso foi uma 

contrapartida recebida pela ConfB por seu resultado no Rating Integra de 

Governança. (ConfB).  

 

Sobre o Desempenho técnico/esportivo, é difícil fazer associação direta na relação 

‘bom desempenho no Rating Integra/melhora no desempenho técnico’. Contudo, vale destacar 

alguns dados encontrados na pesquisa documental e que depois foram melhor explicados pelos 

gestores nas entrevistas. A ConfB relata em AGO de 04/2020 que naquela temporada, por 

exemplo, “foram quebrados 6 recordes nacionais, totalizando 14 quebras. 121 personal bests 

foram registrados por 36 atletas diferentes na temporada, recorde absoluto”. Além disso, que 

em uma das principais competições, a referida delegação tinha sido a maior daquela entidade 

desde a criação daquele evento em 2012.  

A ConfC, em reunião do Conselho Fiscal de 08/2019, destaca um desempenho 

impressionante daquele esporte nos Jogos Panamericanos Lima 2019, com recorde de medalhas 

de ouro na determinada modalidade e um dos melhores resultados em Panamericanos do esporte 

Brasileiro. 

Em síntese, a pesquisa documental identificou que a maioria das ações abrangeram a 

dimensão da Governança e Gestão, em maior concentração das ConfA e ConfB. Entre elas, se 

destacam temas como mudanças legais ou por recomendação nos estatutos, desenvolvimento 

de documentação interna, representação de atletas, modernização de Código de Conduta Ética, 

avaliação interna e externa independente. Outros pontos também relevantes de outras 

dimensões são: prestação de contas, renovação ou criação de sites com áreas específicas de 

governança e sucesso esportivo. Por fim, destacam-se os relatórios anuais de gestão das 

Confederações, que indicaram a participação e os bons resultados obtidos no primeiro ciclo de 

avaliação do Rating Integra.  

 

5.2 Pesquisa de campo 

 

As entrevistam realizadas na pesquisa de campo forneceram os dados das duas 

Confederações que retornaram o contato do pesquisador: ConfA, realizada com o Diretor, e a 

ConfB, realizada com o CEO. Os dados encontrados foram dispostos na mesma sequência do 

roteiro semiestruturado.  
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Estrutura da Confederação para acompanhar o processo de avaliação do Rating Integra 

Para a ConfA, o processo para acompanhar o Rating Integra se mistura com as ações do 

GET. Os indicadores de ambas as ferramentas acabam por “sinalizar as principais deficiências 

ou principais gaps (lacunas) de desenvolvimento, e a gente acaba incluindo aqui em 

cronogramas, ou atividade gerais, para ir buscando as melhorias”. A diferença é que o Rating 

Integra oferece uma resposta mais pontual, baseada para o ano inteiro, e o GET é a cada mês, 

o que faz ter uma alimentação maior.  

 

No fim, aqui a entidade acaba se organizando para responder esses dois 

indicadores e promover as melhorias conforme as demandas e conforme o 

mínimo requisitado por ambas. Então basicamente o que a gente fez foi 

desenhar alguns cronogramas aqui de melhorias de documentação, ou de 

criação de documentação que pudessem fazer com que a gente melhorasse 

também a nossa nota nesses indicadores de governança. (ConfA). 

 

 

A ConfB lembrou do histórico de criação do Rating Integra, ressaltando que estava em 

um primeiro grupo com outras Confederações que estavam muito incomodadas com o cenário 

de má gestão das entidades no país, sofrendo com tantas denúncias e problemas. Devido a essa 

situação, participou inclusive do processo de formação do Rating Integra, com o intuito de 

aprimorar seus mecanismos de governança, transparência e integridade, já se preparando para 

quando o projeto se concretizasse: 

 

Então no fundo, a hora que o Rating chegou a vida de fato, de avaliar 

diretamente as organizações de uma forma independente, a ConfB também já 

tinha se preparado consideravelmente, porque ao longo do tempo, enquanto 

esse movimento foi sendo criado, enquanto a ferramenta foi sendo 

desenvolvida, os stakeholders se juntaram para criar realmente uma 

ferramenta independente, uma ferramenta bem ajustada, que tivesse 

credibilidade, que tivesse fidedignidade [...] e a ConfB incomodada com isso, 

não só fez parte desse movimento, mas também sempre entendeu que ela 

precisava liderar pelo exemplo. (ConfB).  

 

 

Então se organizaram basicamente traçando um ‘road map’ das melhorias que se precisa 

fazer. Um dos pontos chave foi ‘descasar’ os mandatos da presidência com o Conselho Fiscal, 

dando mais representatividade aos atletas dentro da própria assembleia. Destacou-se que muitos 

processos organizacionais de governança já estavam bem estruturados dentro da Confederação, 

só que com a auditoria do Rating Integra, forma aprofundados. Exemplo disso é que apesar de 
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algumas áreas já estarem estruturadas ou há muito tempo em prática, não estavam formalizados, 

ou seja, no papel.  

 

A gente entendeu que em 2017/2018, quando começamos esse trabalho, a 

gente obviamente sabia que isso ia ser um trabalho contínuo, quase que para 

sempre na verdade. Então começamos com a parte mais difícil, vamos dizer 

assim, mais estrutural, para depois “bom agora nós com certeza vamos ter que 

trabalhar muito detalhe, muita coisa documental, muita coisa formal que hoje 

não existe na organização”. Eu acho que o Rating, o primeiro ciclo, foi um 

bom guia para gente, um bom roadmap do que a gente poderia aprimorar 

nessas várias áreas (ConfB).  

 

Comissão específica para tratar internamente do assunto Rating Integra  

No caso da ConfA, não há uma comissão específica. As ações do processo do Rating 

Integra na Confederação estão centralizadas no próprio Diretor entrevistado. Conforme a 

especificidade de cada demanda, e dependendo do que é necessário produzir ou melhorar, ele 

direciona para a área responsável. Por exemplo, um fato que ocorreu no primeiro ciclo: 

 

Nós tínhamos algumas deficiências em comunicação com fornecedores 

contratados para envio de código de ética e outras orientações. Então isso foi 

alinhado com o departamento de compras, com a pessoa responsável por 

compras, e foi redesenhado o processo para poder tanto atender o indicador 

quanto melhorar o processo interno [...] (ConfA). 

 

Na ConfB, não há uma comissão formalmente criada, mas formou-se um grupo de três 

pessoas dentro da entidade para cuidar, propor e atuar no plano de ações do Rating Integra. 

Incialmente os resultados do Rating Integra foram apresentados ao Conselho, assim como as 

recomendações recebidas e um plano de ação com os principais itens que seriam “atacados”.  

 

Então a gente montou um plano de ação dos principais itens ou dos itens que 

a gente julgava mais urgentes pensando em risco ou no impacto que eles têm, 

ou no cruzamento dessas duas coisas para decidir quais seriam as prioridades 

para o ano seguinte. O conselho aprovou esse plano de ação, e aí gente nesse 

grupo passou a implementar e criar essas melhorias que foram, desde políticas, 

normas, algumas iniciativas de comunicação direta, coisas a mais para colocar 

no site, enfim, foi um rol extenso de iniciativas que a gente realizou depois da 

primeira avaliação. (ConfB).  
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Ações implementadas pela Confederação em relação às três dimensões do Rating Integra 

 

Aprimoramento das práticas de governança já existentes 

A ConfA explica não fazer uma distinção específica das três dimensões, e sim buscando, 

pelo menos, a nota mínima dentro do enquadramento de porte de entidade. Esse processo se dá 

principalmente nos tópicos que entendem ser mais graves. No sistema das perguntas do 

questionário serem binárias, identifica-se as questões em que está assinalado como ‘não’ ou que 

não houve pontuação, e coloca-se aquela questão em um cronograma.  

Um exemplo citado pelo entrevistado foi sobre o indicador Estatuto Social, onde a 

entidade recebeu um ‘não’ no tópico sobre o ‘Estatuto social estabelecer processo de 

contratação para cargos de diretoria’. Então, no ano seguinte, após uma reforma estatutária em 

2019, essa premissa foi desenvolvida, para que o Conselho de Administração pudesse aprovar. 

Outro exemplo foi sobre o tópico ‘O estatuto social tem tradução em inglês’, a resposta foi 

‘não’, e até o presente momento ainda não foi traduzido, pois entende-se que não seja tão 

importante. Então, basicamente, com a percepção interna da ConfA, identifica-se o que seja 

mais factível de se fazer ou não. 

Em AGO de 2019 da ConfA, indica-se que houve mudanças feitas no estatuto por vias 

legais e também por recomendações concernentes à princípios de governança. Foi questionado 

se essas recomendações foram por meio do Rating Integra. O Diretor explica que ‘também’, 

algumas foram, ou se misturam com as do GET. Exemplo é a formatação do Conselho de 

Administração, que foi toda baseada em recomendações de governança. Mas também se 

ressalta que muitas alterações no estatuto foram obrigatórias, ou seja, devido a legislação. Por 

exemplo, sobre a Comissão de Atletas, que devia-se alterar de forma obrigatória a divisão de 

gênero dos membros. Depois de ajustado, foi feita a análise do estatuto com três pareceres 

independentes e encaminhado para apreciação dos membros, devidamente com as motivações 

e porquês, todos relacionados com os princípios de governança.  

A ConfB salienta que na parte de governança foi uma das entidades que obteve as 

maiores notas no quesito, pois já estavam bastante adequados e maduros ao que era esperado, 

principalmente nas questões de estatuto e assembleia geral, onde muita coisa já estava 

documentada. Dessa forma, os poucos pontos de melhora indicados pelo Rating Integra estavam 

relacionados ao dia-a-dia, ao trabalho prático das pessoas, que foi sendo ajustado ao longo do 

tempo. Ou seja, de colocar em prática a estrutura que já estava escrita nos principais 

documentos da entidade. Exemplo, é que quando foi feita a primeira avaliação do Rating 

Integra, o fluxo de trabalho envolvendo o Conselho de Administração ainda não estava tão bem 
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consolidado. Isto, pois, as principais políticas do CA só foram estabelecidas em 2018, tais como 

ter membros independentes, poderes claros, atuação frente o planejamento estratégico e 

orçamento.  

No que tange a Representação de Atletas, na ConfA tinha sido levantada a questão 

sobre a Comissão de Atletas se reunir com maior frequência e participar mais ativamente das 

decisões técnicas e estratégicas da entidade. O Diretor confirmou que à época estava bem difícil 

de fazer essa aproximação e declarou ter mais esperanças que isso melhore após a eleição com 

o novo presidente da Comissão. Além disso, lembrou que o CA está bem engajado na questão. 

Isto, pois, como previsto no estatuto, a Comissão de Atletas, além de árbitros, técnicos e clubes 

estão no ‘guarda-chuva’ do CA, independentes, mas como órgãos de suporte. Então espera-se 

que “haja uma conexão mais ampla e isso afete um pouco mais as decisões estratégicas”.  

Em outra reunião da CDA já em 2020, sugeriu-se a criação de um grupo de Whatsapp 

como estratégia de aproximação dos membros. O entrevistador questionou se essa tentativa de 

maior participação dos membros é para de atender alguma recomendação do Rating Integra. O 

Diretor afirma que ‘também’, juntamente com o GET, pois este agora tem um capítulo especial 

sobre CDA, com pontuação.  

 
Também, lógico que os indicadores ali ajudam em alguma medida, mas o que 

a gente vê é que contribui para legitimar algumas tomadas de decisão nossa. 

Então, também um pouco do que eu falo para eles. Não é para fazer reunião 

proforma. Se não as nossas decisões de bastidores vão prevalecer. Mas 

também de ouvir eles, e ter um outro lado, de contraditório, para a gente 

melhorar os processos decisórios internos. Tem sim, uma medida para atender 

os indicadores de governança, mas não é só isso o que a gente tem buscado. 

(ConfA).  

 

Na ConfB, a situação da CDA segue a mesma linha. A entidade tem passado bastante 

informações aos membros acerca da importância das suas ações e responsabilidades na 

Comissão, assim como deixando-os conscientes de quem precisam participar mais das 

atividades da Confederação. Ao CEO também foi perguntado se essa movimentação segue 

alguma recomendação do Rating Integra. Há dois fatores principais. De um lado está a questão 

de se criar nos/nas atletas um interesse natural para que se envolvam nos assuntos pertinentes e 

relevantes da organização. É lembrado que a ConfB foi a primeira Confederação no Brasil a 

criar uma Comissão de Atletas. Contudo, o nível de atividade nos últimos anos não é tão alto.  

Do outro lado, tanto o GET quanto o Rating Integra “lembraram” a ConfB de que eles 

“não estão sendo muito ativos, mas deveriam ser”. Ou seja, não apenas ter e deixar as estruturas 

prontas para quando ele se interessarem, e sim engajar ativamente os membros para que 
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participem mais. Uma das estratégias para desenvolver a questão foi a de realizar duas reuniões 

de atualização, informativas, “para que eles tenham nas mãos as informações e se sintam 

confortáveis para se engajar nos temas importantes”. 

 

Então, nesse caso, com certeza, o relatório e os apontamentos da auditoria do 

Rating principalmente, foram bem interessantes nessa linha, se for de fato uma 

das principais recomendações deles de que a gente tem bastante espaço, a 

gente tem as estruturas, mas a gente não estava trabalhando ativamente para 

que os atletas, aprendessem, se engajassem e fossem mais ativos dentro da 

ConfB. (ConfB). 

 

 

À ConfA foi questionado sobre uma pauta de uma AGO de 2019, sobre “a necessidade 

de mudança e modernização do Código de Conduta Ética com base em recomendações de 

governança para entidades esportivas”, e se essas recomendações foram do Rating Integra ou 

outro instrumento. O Diretor diz acreditar que sim, no entanto, ressalta que também houve um 

“processo interno de reformulação de toda documentação interna, até antes do Rating Integra e 

outros indicadores de governança, a ConfA tinha seu histórico descritivo de processo bem 

completo”. Essa reformulação começou com uma auditoria interna em 2018, onde se 

convencionou que muitos procedimentos se encontravam antiquados. Em 2019 toda essa 

documentação foi revisada, deixando-a mais objetiva e útil, mas também atendendo as 

premissas de governança. Durante a pandemia em 2020 esse processo foi acelerado, tornando-

se uma das dedicações da entidade, consolidando esse procedimento em um documento único, 

num teor mais lógico, e sempre com ajustes ao longo do tempo. Tal material foi usado como 

via de capacitação do pessoal interno como forma de também absorver esse conhecimento.  

Sobre o indicador de Planejamento Estratégico, a ConfA destaca em seu Relatório de 

Atividades de 2019 as conquistas nas ferramentas GET, Sou do Esporte e Rating Integra. 

Assim, indica para o ano seguinte algumas metas, como: “manutenção e evolução das 

atividades de governança e transparência; promoção de mudanças processuais e estatutárias 

para atender as exigências regulatórias e as orientações de governança; subir de patamar nos 

indicadores de análise das entidades esportivas”. Ao entrevistado foi perguntado se esse plano 

de metas foi baseado no feedback dado pelo Rating Integra ou se ele teve alguma influência. A 

resposta é que sim, esse também foi um dos indicadores que a ConfA considerou:  

 

Como premissa para evolução, a gente teve um aumento de 30% do primeiro 

para o segundo ciclo. A gente busca a avaliação em termos de evoluções ao 

longo do tempo, nosso plano de metas parte disso. A gente tem 73 indicadores 

que tem avaliado e um deles é desse de governança. (ConfA).  
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Para a ConfB foi questionado se a reformulação do mapa estratégico da entidade em 

2020 seguiu alguma recomendação vinda diretamente do Rating Integra.  

 

Teve uma influência sim, na verdade. Alguns dos aprimoramentos que a gente 

fez tiveram a ver com avaliação. A gente de fato já tinha um processo 

estabelecido de planejamento estratégico bem antes, começou a formalizar, 

criou uma metodologia, uma formalização de um processo de planejamento 

estratégico em 2015 [...] Depois de passar pela avaliação do Rating, um dos 

indicadores do planejamento estratégico, ou uma das recomendações deles é 

que a gente podia formalizar um pouco mais algumas coisas, principalmente 

conectar o plano estratégico ao plano operacional. A gente ia normalmente 

mais ou menos até o nível tático com essa ferramenta, e o plano operacional 

ainda estava um pouco descasado do plano estratégico. Então o que a gente 

fez devido a uma das recomendações foi aumentar o número de KPIs (Key 

Performance Indicators) por causa disso, deixando ele cada vez mais robusto. 

De fato, já estava dentro da nossa visão transformar esse processo num 

processo mais robusto, num processo mais incutido mesmo na cultura da 

organização, então não só ficar com o presidente, o CEO, as pessoas do 

conselho de administração, mas que a organização inteira também consiga e 

tenha esse espírito de planejamento estratégico, entenda o desencadeamento 

de tudo, desde o nível mais estratégico até a operação. E aí eu acho que os 

apontamentos da avaliação do Rating estavam bastante em linha com esse 

espírito, o que a gente já estava planejando, mas obviamente ajudaram a gente 

acelerar um pouco esse processo de melhoria e de desenvolvimento da nossa 

ferramenta e do processo de planejamento estratégico aqui da ConfB. 

(ConfB). 

 

Aprimoramento das práticas de integridade já existentes 

Para a ConfA, um dos principais aprimoramentos nessa dimensão foi a construção da 

matriz de risco:  

A interlocução com processos e procedimentos com os fornecedores foi um 

tópico que a gente avançou, de mandar o condigo de ética, manuais de 

procedimentos, a concordância deles [...] Não tinha, tinha uns ensaios aqui, 

mas nada concreto, e aí a gente implementou pelas recomendações. Plano de 

capacitação que pedia e a gente não tinha. Acredito que ano passado a gente 

conseguiu entregar algumas e está mantendo agora esse ano (ConfA). 

 

 

A ConfB explica que talvez essa tenha sido a dimensão que a entidade mais se 

beneficiou do relatório de feedback. Além da parte de governança que já estava mais bem 

estruturada, também havia algumas coisas dessa parte da integridade sendo organizadas, tais 

como a criação do Conselho de Ética, o primeiro Código de Conduta, canal de denúncias, entre 

outros.  

 
Até pelo tamanho da organização, e ter poucas ocorrências nessa linha de 

integridade, foi depois da primeira avaliação que a gente descobriu que, 
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mesmo que não tivesse nada acontecendo, tinha muita coisa que podia estar 

escrita, formalizada, estar registrada, passar para os colaboradores, para os 

treinadores, para os atletas. Então talvez a gente passou de um modo meio 

passivo, de ter as principais coisas organizadas no caso de acontecer alguma 

coisa, a gente até tinha os principais processos organizados, para uma posição 

mais ativa de tentar educar, de tentar treinar, de tentar conscientizar as pessoas 

das principais áreas [...] A gente percebeu de novo que a gente fazia muita 

coisa bem-feita, vamos dizer assim, isso a gente tinha boas práticas, mas pouca 

formalidade nessa área de controles internos também. Então depois da 

primeira avaliação do Rating essa foi com certeza a área em que o nosso plano 

de ação mais atacou, coisas práticas que a gente precisava realmente colocar, 

de ferramentas, de documentos, de processos, que não existiam formalmente 

na ConfB. (ConfB).  

 

Sobre o indicador Prestação de contas para governo e patrocinadores, a ConfB 

ressalta que a entidade ter se estabelecido entre as três “melhores confederações no ranking de 

prestação de contas do Comitê Olímpico do Brasil, e apresentar uma das menores taxas de 

pendências entre as confederações paralímpicas do país” nada teve a ver com alguma 

recomendação que o Rating Integra possa ter oferecido. Esse caso já é uma prática da cultura 

da entidade há anos.  

 

Aprimoramento das práticas de transparência já existentes 

Como aprimoramento nessa área pela ConfA está a adesão ao portal da transparência 

do COB, apesar da documentação também estar no site da entidade. Assim, o entrevistado 

acredita que em relação “ao que é passado para o mundo externo, a entidade tem feito bem”. 

Também foi citado o mapeamento da gestão de risco, desenvolvido pela política anticorrupção, 

o qual tinha sido mal avaliado na época, e que foi feito esse ajuste.  

A ConfB destaca essa dimensão como um ‘meio termo’ no que tange melhorias a serem 

feitas, sendo que a de governança quase não houve recomendações, pois já estavam bem 

estruturados e na dimensão de integridade muitas foram as coisas a serem feitas. Contudo, 

também lembra que muita coisa nessa área a entidade também já havia realizado por conta das 

grandes exigências da certificação do Ministério do Esporte, mas que também eram feitas por 

vontade própria, por conta da ConfB. 

 

Em 2017 a gente criou um site que tinha uma área dedicada para governança 

e transparência, quando antes isso ficava misturado com todas as outras coisas, 

justamente nessa vontade de prestar contas, de ser transparente com todo 

mundo. E aí com o Rating Integra a gente percebeu ajustes que poderiam ser 

feitos, não só na transparência externa como na transparência interna também. 

E a gente foi fazendo alguns desses ajustes, um ou outro documento que ele 

sugeriu publicar que não estava publicado; internamente um processo, uma 

norma, alguma coisa que tinha acontecido que estava até disponível 
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internamente, mas não tinha sido comunicado ativamente, então essa foi uma 

prática que a gente capturou do relatório de recomendações do Rating 

(ConfB).  

 

Benefícios quanto ao Reconhecimento público e visibilidade às boas práticas de governança 

Para a ConfA, houve sim certa melhora percebida da imagem. Apesar de não haver 

ainda pesquisas para saber o impacto antes e depois, há “um indício de que pode haver uma 

melhora percebida da imagem. A ConfA é uma entidade inovadora e preocupada com a 

governança”, então é feito um trabalho de comunicação em relação a isso. Como as ações de 

divulgação do Rating Integra são mais pontuais, onde na fase de premiação há uma série de 

exposição pelo alcance que ela tem, também se utilizam essas informações para desenvolver o 

plano de comunicação interna. 

A ConfB afirma que o Rating Integra contribuiu positivamente para o reconhecimento 

da entidade. Ter um terceiro independente que comunique suas competências ao mercado tem 

um nível de credibilidade de mensagem muito maior do que a própria organização falar dela 

mesma: 

 

Uma coisa é você ter excelentes práticas e ninguém saber disso. O segundo 

nível é você comunicar isso ativamente e as pessoas saberem pelo que você 

fala e o terceiro e melhor nível é que isso seja comunicado ao mercado por um 

terceiro independente, que realmente fale ‘olha essa organização realmente 

tem boas práticas de governança, tem uma gestão sólida e transparente, é 

íntegro’. (ConfB).  
 

Foi perguntado ao entrevistado sobre alguns dados disponíveis nos documentos 

analisados acerca do aumento significativo da audiência da ConfB nas plataformas digitais, e 

se de alguma forma os resultados do Rating Integra influenciam essa melhora. Ter participado 

e ser certificado no Rating Integra gerou relativa publicidade, a fim de comunicar e 

conscientizar as pessoas que se relacionam com a ConfB que esta é uma organização séria e 

crível, fortalecendo a imagem.  

 

No fundo, a organização está se tornando uma organização melhor, e ela vai 

fazer as coisas de uma forma melhor, ela vai ter mais consciência, do que 

precisa ser feito, tendo mais consciência do que e quanto precisa ser 

comunicado, fazendo aumentar seu alcance e resultados, porque ela está sendo 

melhor gerida. Na hora que você aplica as melhores práticas de gestão, 

governança, transparência e integridade, inevitavelmente você está 

envolvendo mais gente dentro da organização, você está envolvendo melhores 

pessoas, de uma forma mais adequada, num processo mais estruturado e os 

resultados disso inevitavelmente são resultados melhores do que eram 

anteriormente. (ConfB).    
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Benefícios quanto a Prevenção e combate à corrupção interna na Confederação 

A ConfA ressalta que é um ponto difícil de mensurar, pelo fato de não ter tido nenhum 

caso. Mas afirma que sim, houve evolução em termos de documentação, por exemplo, com a 

entidade se tornando mais preparada hoje do que era há três anos em relação a esse assunto. 

Outra situação foi a mudança do Conselho de ética,  

 

tornando ele mais independente, onde antes era um órgão endógeno, formado 

pelos funcionários mais antigos da entidade até 2020. Agora ele tem três 

membros independentes e outros dois de fora, um dos atletas e um das 

federações. Então assim, um órgão completamente descolado do processo 

decisório, em tendo alguma situação, acredito que eles vão ter mais 

capacidade de avaliação e punição se houver. A gente criou bastante 

instrumento também, então eles têm bastante respaldo com ele numa eventual 

punição. (ConfA). 

 

A ConfB considera que esse é um dos principais pilares do Rating Integra, onde boa 

parte da dimensão da integridade está relacionada com a criação de “estruturas e mecanismos 

para mitigar os riscos relacionados à corrupção, a problemas e atos lesivos a organização”. Para 

o CEO, “obviamente a ferramenta contribui” muito positivamente nessa área, pois indica quais 

“são os documentos adequados a serem produzidos, quais são as práticas, como é que são os 

processos”. Isso, pois, auxilia a Confederação a ter as práticas e as boas normas, regras, 

processos e procedimentos que são necessários para se estar de acordo com as leis anticorrupção 

do país. Para o entrevistado, não basta não fazer nada errado, “como você precisa ativamente 

ter toda uma estrutura para mitigar caso algo errado aconteça”. 

 

Benefícios quanto ao Fomento da ética e da cultura de integridade 

Entre os benefícios listados pela ConfA estão a capacitação do público interno da 

entidade, a redação do código de conduta ética com uma linguagem mais moderna, e o repasse 

desse código para os fornecedores. Assim, os benefícios abrangem não só o universo das 

entidades, mas como seus stakeholders externos. Outro foi a implementação da ouvidoria, que 

apesar de ter sido uma obrigação legal, seguiu todas as premissas de ser um órgão independente.  

Para a ConfB, esse é um ponto um pouco mais abrangente, mas que considera que os 

resultados foram bastante positivos. Apesar da entidade já ter implementado boa parte das 

estruturas dessa parte de ética e integridade antes de passar pela primeira avaliação, o Rating 

Integra ajudou a entidade a consolidar ou até realizar e executar processos mais ativos. Além 
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de indicar quais os mecanismos e estruturas, auxilia também a treinar e educar, por exemplo, 

sobre as nuances do código de conduta: 

 

Depois da primeira avaliação do Rating, começamos a fazer anualmente um 

treinamento sobre o nosso código de conduta. Um treinamento sobre as 

principais políticas e controles internos, então alguns passos muito positivos, 

e isso impacta diretamente na cultura, na ética, da organização como um todo, 

porque passa das pessoas que formularam as políticas para tentar de fato 

disseminar isso por toda a organização e transformar isso numa cultura de 

verdade. (ConfB). 
 

Benefícios quanto a Aproximação com patrocinadores e financiadores 

De forma direta, a ConfA relata que não houve benefício. Houve algumas 

contrapartidas, em forma de capacitação, por exemplo, da Faculdade Estácio e curso do 

Bradesco. Muito pouco em relação ao que se prometia. Contudo, o entrevistado diz não se iludir 

muito, ressaltando entender que “a relação de patrocínio não esteja ligada à governança, e sim 

está ligada às entregas de marketing”. Ao seu entender não há uma relação direta entre 

“adquirir“ governança, e no outro dia ter mais patrocinadores.  

 

Mas o que a gente tinha a expectativa, no mínimo, era poder conversar com 

os patrocinadores. A gente tentou no ano passado, e no máximo foi por e-mail, 

que foi o pessoal do Pacto pelo Esporte que conseguiu fazer algumas 

interlocuções. Antes a gente não conseguia nem ter reunião com potenciais 

patrocinadores. Então, nesse quesito, foi decepcionante para nós. Mas de 

novo, é assunto de marketing. O que a gente tinha expectativa era de sentar na 

frente de alguém que tome decisão, mas que pelo menos o Rating 

proporcionasse isso. De ouvir nossas demandas, conheça a gente, dedique uma 

hora por ano aqui para nos ouvir, ‘vocês podem dizer não à vontade’, mas isso 

nunca teve, então é isso que a gente sente um pouco de falta hoje. (ConfA).  

 

 

Para a ConfB, esses benefícios vieram de duas formas, e que apesar de ainda ter espaço 

para melhoras, ambos foram bastante positivos. Umas delas é o Rating Integra ter dado, ao 

mercado e aos patrocinadores, um instrumento que ofereça a eles confiança de patrocinar 

organizações esportivas, principalmente após a lei de anticorrupção. Devido ao fato dos 

contratos de patrocínio não serem a prioridade estratégica de uma empresa de grande porte, por 

exemplo, muito começaram a ser abandonados por causa do medo e insegurança. Então desse 

lado o aspecto positivo são as empresas que já conhecem o Rating Integra “baterem o olho” nas 

entidades esportivas e já terem mapeado as características que elas cumprem e terem maior 

facilidade e vontade de patrocinar o esporte. E essas empresas, que muitas fazem parte do Pacto 
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pelo Esporte, não precisam fazer elas mesmas uma auditoria para averiguar as entidades 

esportivas.  

Um segundo ponto é que se criou um canal de contato, fácil e positivo, como se fosse 

uma porta de abertura 

 

A gente na ConfB fez isso com diversas empresas do Pacto. Depois do 

primeiro ciclo e do reconhecimento, a gente foi lá bater em 2 ou 3 empresas 

que a gente achava que tinha um alinhamento comercial interessante com a 

ConfB e falamos ‘olha, você lembra de mim?, eu participei do Rating, fui 

certificado, fui uma das poucas reconhecidas lá no Rating e tal’. E se isso não 

virou um contrato de Patrocínio, pelo menos fez a porta ser aberta e eles 

escutarem a proposta da ConfB, o que eu tenho certeza que em anos anteriores 

dificilmente teria acontecido. Muito provavelmente a gente teria mandado 

uma proposta PowerPoint, alguém ia falar ‘me manda aí a apresentação e tal’ 

e isso ia ficar na lixeira de alguém da área de marketing e com certeza não 

teria acontecido nada. Eu acho que tem aí duas vertentes importantes que 

melhoram essa relação das organizações com o mercado pela intermediação 

do Rating. (ConfB).  

 

O entrevistador recapitulou um dado do Relatório geral da ConfB de 2019, em que se 

nota que os colaboradores da entidade participaram de um workshop de design thinking 

realizado pela Mastercard, onde está descrito que “O curso foi uma contrapartida recebida pela 

ConfB por seu resultado no Rating Integra de Governança”. Questionou-se se esse foi um 

retorno mais tangível e se foi um caso isolado ou tiveram outros. O CEO salientou que essa 

contrapartida da Mastercard foi a mais tangível de todas, mas que foi isolada. Houve outras 

contrapartidas das empresas do Pacto pelo Esporte (entre 5 ou 6), oferecidas às Confederações 

reconhecidas no Rating Integra. Completou que esse é um terceiro ponto que gostaria de 

adicionar à resposta anterior. Outra foi uma iniciativa desenvolvida pela Ernst & Young, que 

foi uma aproximação com algumas startups que estão entrando no meio esportivo.  

 

Benefícios quanto ao Acesso da Confederação a investimentos 

A ConfA indica não ter havido benefícios nesse tópico. Em relação a este ponto, o 

entrevistado explica que “o único que acabou entregando um benefício nesse sentido foi o 

próprio GET, de novo, porque passou a ser um dos critérios para distribuição de recursos para 

as Confederações”. Ou seja, houve impacto no financiamento, na ordem de R$ 300 mil de 2019 

para 2020, exclusivamente em função da nota em governança. Por meio do Rating Integra nada 

foi obtido, exceto algumas contrapartidas de permuta ou parceria, que “embora sejam legais, 

poderia ter sido conseguido apesar do Rating”.  
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O que foi mais positivo do Rating mesmo é talvez essa exposição, ter mais um 

selo ligado à nossa marca, a gente poder trabalhar com comunicação. E ter um 

guia para melhorar governança. Isso ajuda bastante a organizar nossas ideias 

(ConfA). 

 

A ConfB segue linha parecida com o que foi respondido no tópico anterior. A entidade 

teve a oportunidade de conversar com pelo menos três empresas do Pacto pelo Esporte após ter 

sido avaliada pelo Rating Integra. Contudo, nenhuma tratativa se concretizou em patrocínio. O 

CEO diz acreditar e entender que nessa área não há uma relação direta. 

  

Obviamente o Rating é essa porta de entrada, depois obviamente precisa ter 

um alinhamento estratégico comercial entre as duas organizações para que 

faça sentido ter uma parceria formal. Mas eu consideraria que, apesar de não 

ter um investimento financeiro, a gente teve mais oportunidades de negociar 

parcerias por causa do Rating. (ConfB). 

 

 

Considerando a percepção dos gestores acerca da aproximação das entidades com 

patrocinadores e financiadores e do acesso da Confederação a investimentos, constata-se que 

emerge uma categoria, a qual foi denominada por Marketing e Relações Comerciais. Dessa 

forma, essa categoria poderia ser considerada como um indicador de Gestão organizacional, 

como Gestão de Marketing e Relações comerciais, na dimensão Governança e Gestão do Rating 

Integra. 

 

Benefícios quanto ao Desempenho técnico/esportivo 

Para a ConfA, não houve. Talvez um “pouquinho” de melhora tenha sido no 

relacionamento com a comunidade onde a entidade disputa as competições nacionais. Isso, pois, 

com a premiação no Rating Integra, cria-se um maior respaldo. Considerando que as pessoas 

em geral têm uma imagem ruim das Confederações, então de alguma maneira quando divulga-

se que a Confederação está melhorando, evoluindo e com premiações, a comunidade enxerga 

com maior confiabilidade. Mas não há influência na “ponta da pirâmide”. 

A ConfA explica que esse é um ponto que os benefícios serão percebidos à médio e 

longo prazo. Além disso, ressalta que boa parte das recomendações e indicações de boas 

práticas do Rating Integra estão relacionadas ao impacto que elas vão ter na parte 

técnico/esportiva. O instrumento oferece coisas mais estruturais e que vão gerar bons resultados 

justamente para melhorar o processo, por garantir que as pessoas adequadas sejam ouvidas, 

para garantir espaço e representatividade. Portanto, é um conjunto maior, e mais bem 

balanceado entre pesos e contrapesos, e não é um resultado direto. 
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Mas vai vir justamente dessa melhoria, vamos dizer, completa de eficiência 

de gestão, de ter uma organização mais bem preparada, mais bem gerida, com 

melhores estruturas, com melhores regras. E isso tudo é o alicerce para 

melhores resultados na área técnica esportiva. Então eu acho que esses frutos 

vão ser colhidos para aqueles que participam desse tipo de avaliação, que 

levam a sério, que realmente buscam melhorar, seguindo as melhores práticas 

que tem no Brasil e no mundo, e isso a médio e longo prazo impacta em todas 

as áreas e com certeza impacta na área técnica esportiva, que é no fundo a 

principal operação de uma Confederação, de uma organização esportiva. 

(ConfB).  

 

 

Plano de metas ou objetivos para melhorar o desempenho no Rating Integra no ciclo seguinte 

A princípio o entrevistado da ConfA expõe que não foi feito um plano de metas 

específico para o Rating Integra. Contudo, após o entrevistador apontar que no Relatório Anual 

de 2020 há uma projeção de melhora para o segundo ciclo, em porcentagem, com relação ao 

resultado do primeiro, o entrevistado afirma então que sim, há um. Que foi feito e traçado todo 

um plano de ação envolta dele. Normalmente ele é apresentado de forma mais generalista nas 

reuniões mensais do Comitê executivo, sem que haja uma sessão específica do Rating Integra. 

De acordo com o que precisa ser melhorado, é feita a organização dos apontamentos: 

 

Se por exemplo, observamos que não estamos cumprindo isso daqui, eu vou e 

coloco ali num plano de ação, e dou um cronograma pra mim mesmo na 

verdade, e quando precisa peço um apoio interno da equipe, então basicamente 

é esse processo que é feito. (ConfA). 

 

Na ConfB, o plano de metas existe, como já identificado anteriormente. Depois que ele 

é estabelecido, monta-se um sistema de monitoramento de ações, de planejamento e execução. 

Então as ações que estavam dentro do plano de ação da entidade são lançadas nesse sistema 

como ‘ações a fazer’, cada uma com prazo determinado e sob responsabilidade de cada membro 

do grupo específico para cuidar do Rating Integra. Regularmente faz-se uma revisão para checar 

se o plano está sendo cumprido, verificando os prazos e a ‘que ponto a entidade está’, para que 

seja possível terminar o ano com o plano completo e cumprido.  

O entrevistado foi questionado sobre como o Conselho lida e acompanha os planos de 

ação do Rating Integra. Foi explicado que todas as vezes que a Confederação passa por uma 

avaliação e um resultado é gerado, essa questão entra na pauta do Conselho. Assim como ocorre 

na auditoria da entidade realizada pela Ernst & Young e também na avaliação do GET, a 

administração apresenta os principais resultados/nota, já acompanhado de um plano de ação e 

com espaço para o Conselho criticar e avaliar.  
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O Rating como resultado final ele não só apresenta a sua nota, mas ele te dá 

um relatório de melhorias, de potenciais melhorias, e a gente já apresentou um 

plano de ação, eu não me lembro se alguém especificamente, eu acho que todo 

mundo ficou confortável com o plano na verdade, ninguém especificamente 

levantou pontos adicionais, mas eu acho que o interessante, quando tem 

alguma coisa que chama atenção deles, eles obviamente querem saber mais 

ou querem ver um pouco mais [...] (ConfB). 

 

Diferentes processos de avaliação gerenciados dentro da Confederação (Rating Integra, GET, 

Sou do Esporte) 

Como já citado pela ConfA, o processo para acompanhar o Rating Integra se mistura 

com os outros instrumentos. Para o Rating Integra, a ConfA ressalta ser interessante o processo 

acontecer em duas etapas, sendo a primeira uma autoavaliação, mas na segunda há também uma 

auditoria que acaba envolvendo toda a equipe da Confederação. No dia que essa auditoria é 

feita, “é bacana porque você tem contato com um terceiro que te avalia e faz toda a análise das 

evidências”. No caso, o entrevistado citou um exemplo de uma situação que um dos auditores 

pergunta para a ConfA quem fez determinada ação, e quando informado de quem era, o auditor 

questiona diretamente esse funcionário para ‘confirmar realmente os dados’. 

 

É legal, porque começa a colocar também para as pessoas verem que não basta 

inserir lá na plataforma um monte de documento se isso não está vivo na 

prática. Então acho que tem esse ponto positivo que você também se expõe, 

troca ideia, tem esse feedback de alguém de fora. (ConfA).  

 

Com as ações do GET, ressalta que essas são feitas de forma mais dispersa ao longo do 

ano, sendo realizadas mais no dia-a-dia, sendo que a cada 15 dias é necessário inserir a 

documentação no sistema. No momento que são percebidas as deficiências, há um plano de 

ação do próprio GET para inserir uma nova documentação. Dessa forma, se torna mais presente 

na rotina de atividades da entidade.  

O Sou do Esporte também é um instrumento interessante, mas não chega a ter um 

trabalho específico para que se lide com ele. Isto, pois, esse instrumento trata mais com as 

informações públicas, então o cuidado que se tem é de sempre suas informações estarem todas 

disponíveis no site, para poder ser bem avaliado. No fim, ele proporciona uma visibilidade a 

mais para a Confederação dependendo da avaliação final.  

O entrevistado resume que o Rating Integra se destaca pela auditoria que é feita, o GET 

por estar mais presente no dia-a-dia e a Sou do Esporte proporcionar mais visibilidade para as 

entidades melhores classificadas.  
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A ConfB prontamente indicou que além dos três instrumentos citados na pergunta, 

também há um quarto que as Confederações são submetidas. É uma auditoria anual do 

Ministério da Cidadania, realizado para que se possa tirar a certificação para recebimento de 

recursos públicos. São 77 itens com alguns desdobramentos de documentos adicionais, que no 

fundo apresenta grande semelhança e intersecção com relação ao Rating Integra e ao GET, tanto 

na parte documental quanto na de transparência principalmente.  

O Sou do Esporte também foi mencionado como uma avaliação que não gera trabalho 

adicional interno na entidade, sendo um instrumento “involuntário”, pois ele avalia as 

informações que estão disponíveis no domínio público. Contudo, para os três instrumentos é a 

mesma comissão/grupo que faz o gerenciamento, devido à intersecção razoável entre eles. No 

caso do Ministério, são coisas mais básicas que precisam ser respondidas, que embora tenham 

que ser 100% atendidas, não há grandes mudanças de um ano para o outro. Em comparação, no 

Rating Integra e GET sempre há espaço para melhorias, onde são feitas reuniões mensais, com 

acompanhamento dos itens que precisam ser melhorados dentro de plano de ação da entidade. 

Assim, coisas são sempre produzidas e implementadas, e devido a essa frequência de atividades, 

isso foi incorporado no plano de governança anual da Confederação.  

 

A gente distribui eles em um cronograma ao longo do ano e trabalha os dois 

em paralelo, inclusive a gente fez uma planilha para traçar os que são, vamos 

dizer, os itens muito similares que a gente tem que atender, às vezes com um 

texto um pouquinho diferente, a gente obviamente dá uma solução única para 

as duas coisas. Às vezes você tem temas que o conceito é muito parecido e às 

vezes tem uma outra coisinha diferente, a gente já trata de uma vez só, sabendo 

que aquilo lá vai ser apresentado para o GET as vezes de um jeito, para o 

Rating de outra um pouquinho diferente, mas trata do tema uma única vez. 

Então basicamente montou-se esse grupo baseado num cronograma de ação 

anual que está baseado no plano de ação aprovado pelo conselho e aí passa o 

ano inteiro trabalhando mensalmente com check points mensais nesse plano. 

(ConfB).  

 

 

Percepção do gestor sobre as mudanças na Confederação geradas pela participação no Rating 

Integra 

Na visão do gestor da ConfA, muitas das mudanças na Confederação ainda permanecem 

restritas às cabeças dele próprio, na do Presidente ou do Comitê Executivo. Apesar de durante 

2020 ter se discutido mais os assuntos com as gerências, o conhecimento ainda não é repassado 

adiante ou promovido. Dessa forma, um dos maiores desafios da ConfA seria “universalizar 

um pouco mais esse conhecimento”, haja visto que nem todos na entidade conhecem os porquês 

e até onde vão as frentes que são trabalhadas internamente. Conclui que o desafio é que “a 
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governança não fique só como uma ação pontual e ela seja efetivamente incorporada na cultura 

da organização”. 

Na ConfB, o gestor acredita que a entidade desde o seu nascimento nunca sofreu grandes 

rupturas ou revoluções, e vem sendo razoavelmente bem gerida e sempre em um processo com 

aprimoramentos contínuos. Isto, pois, desde o começo, mesmo quando a ConfB era pequena e 

operacionalizada de forma bem voluntária, já se percebia as boas práticas, como por exemplo, 

a publicação dos Balanços, prezando pela transparência e prestação de contas.  

Como já havia uma noção do que se precisava fazer para melhorar, o Rating Integra 

apareceu como uma ótima ferramenta para acelerar as melhorias contínuas nesse processo de 

maturação da entidade. E isso refletiu positivamente na organização como um todo, fazendo 

com que todas as áreas tivessem que “contribuir de alguma forma com o plano de ação de 

melhorias” baseado no relatório de sugestões do Rating Integra.  

 

5.3 Discussão dos resultados com a literatura 

 

Em relação à pesquisa documental, alguns aspectos puderam ser observados com maior 

frequência. A maior parte dos dados identificados são concernentes à primeira dimensão do 

Rating Integra, sobre Governança e Gestão. Tal fato se mostra justificado, haja visto que essa 

é a dimensão que abriga maior número de indicadores, portanto, acredita-se que teriam mais 

ações a serem realizadas.  

Outro ponto a se ressaltar versa sobre o quanto o Rating Integra foi apresentado e 

discutido nos documentos das entidades. Notou-se que pelo menos em um momento do período 

pesquisado, todas as quatro entidades fizeram menção ao Rating Integra. Em comum, pelo 

menos uma menção foi feita no documento referente ao Relatório Geral/Anual de atividades 

das Confederações. Outras menções foram feitas em reuniões do CA, CF ou CDA, a fim de 

deixar os membros desses Conselhos cientes, e também para os próprios poderem avaliar e 

criticar a participação da Confederação no instrumento.  

Quem mais tratou internamente do assunto Rating Integra foi a ConfB. Dado o exposto 

na pesquisa de campo, nota-se uma maior aproximação desta entidade com o instrumento, pois, 

como explicado pelo entrevistado, essa Confederação participou ativamente do processo de 

construção do Rating Integra desde sua concepção. Com destaque, também, fica a ConfA, que 

de forma considerável também discutiu em pautas internas o tema Rating Integra. ConfC, de 

forma razoável aborda o assunto, e ConfD com apenas uma menção ao instrumento.  
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Diretamente conectado às menções ao Rating Integra, está a forma como as 

Confederações abordam ou associam esse com outros instrumentos, no caso o GET e Sou do 

Esporte. Esse ponto se torna interessante, pois, na pesquisa de campo, tanto a ConfA quanto a 

ConfB ressaltam haver certa semelhança entre os instrumentos. Especificamente no caso do 

Rating Integra e do GET, relatou-se existir uma intersecção na forma de lidar com os 

instrumentos, principalmente no momento da autoavaliação, quando, por exemplo, uma mesma 

resposta ou solução pode ser dada para ambas. Exemplo dessa proximidade pôde ser observado 

em reunião da CDA da ConfA, quando foi explicado que as atividades da Comissão também 

“são alvo dos programas de avaliação de Governança do GET e Rating Integra, premiando as 

entidades que possuem esse mecanismo e promovem espaço salutar de participação dos atletas 

na administração de seus esportes”. 

Outra observação nesta relação está o fato de que em algumas passagens, o GET, pelo 

fato de na época já estar mais estabelecido no cenário, aparentemente ter sido tratado com maior 

relevância ou até usado como referência para que no futuro a mesma abordagem pudesse ser 

dada ao Rating Integra. Já sobre a Sou do Esporte, a ConfC chega a indicar esse instrumento 

como uma auditoria externa, comparando-a com os ciclos do Rating Integra. No entanto, como 

foi visto na pesquisa de campo, ambas ConfA e ConfB apontam o Sou do Esporte como uma 

avaliação externa, mas sem propósito de auditoria, haja visto que ela apenas avalia a parte de 

dados obtidos por acesso público, sem intervenção nas entidades. 

Mais um ponto observado entre as informações obtidas das entidades trata sobre 

algumas ações detectadas na pesquisa documental que parecem ter acontecido após a 

participação no Rating Integra. Ou seja, algumas dessas ações podem ter sido feitas por 

recomendação direta por meio do feedback oferecido pelo Rating Integra. Não se pode concluir 

essa relação causa e efeito apenas analisando os dados documentais. Contudo, esse movimento 

pôde ser percebido por meio das respostas dos entrevistados, onde associaram que as 

recomendações do Rating Integra foram usadas para alguns dos casos, e por vezes, em conjunto 

com recomendações de outros instrumentos, ou também por mudanças legais.  

Em relação aos dados obtidos na pesquisa de campo, além de alguns pontos que 

puderam complementar as informações da pesquisa documental, outros trouxeram à luz 

características peculiares do Rating Integra. Aqui vale lembrar que nessa segunda etapa apenas 

participaram as ConfA e ConfB, diferente da pesquisa documental, na qual as quatro entidades 

foram analisadas.  
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5.3.1 Intersecção de instrumentos de avaliação e especificidade das entidades 

 

Quanto à estrutura para acompanhar o processo de avaliação do Rating Integra, há 

semelhanças consideráveis entre as duas Confederações analisadas: ter uma comissão 

específica, ter um plano de metas e a maneira como lidam com outros instrumentos de 

avaliação, que serão detalhadas a seguir.  

Em comum, as duas entidades entrevistadas relatam que o processo de participação na 

avaliação do Rating Integra se mistura com as ações de outros instrumentos, principalmente do 

GET. Na ConfA, os gestores se organizam de modo a responder os dois instrumentos 

conjuntamente, promovendo as melhorias conforme as demandas e o mínimo que é requisitado 

por ambas. As ações são baseadas em cronogramas, onde o Rating Integra apresenta respostas 

mais pontuais, e o GET uma alimentação maior mês a mês. Já a ConfB se organiza traçando 

roadmaps das melhorias que precisam ser feitas, mas que devido à uma intersecção razoável 

entre o Rating Integra e o GET, o cronograma da entidade trabalha em paralelo as atividades 

dos dois instrumentos, com pequenas diferenças entre eles. 

Essa semelhança entre os instrumentos constata o que foi observado durante a pesquisa 

documental. Isso, pois, da mesma forma como ao analisar os documentos é difícil concluir que 

determinada ação foi realizada devido à uma recomendação do Rating Integra, os entrevistados 

por muitas vezes também não conseguem discernir ou afirmar o mesmo. Ou seja, em razão dos 

instrumentos se sobreporem nos temas, o cenário indica que geralmente a mesma estratégia é 

utilizada para tratar dos diferentes instrumentos de avaliação os quais são submetidos.  

Essa questão da intersecção dos instrumentos pôde ser observada com maior nitidez no 

indicador sobre Representação de Atletas. Quando o entrevistado da ConfA discorreu sobre a 

tentativa de uma aproximação maior dos membros da CDA, e questionado se essa ação era uma 

recomendação do Rating Integra, indicou que “também”, mas que em conjunto com o GET, 

haja visto que esse último possui um capítulo especial sobre CDA que representa certa 

pontuação no seu sistema de avaliação. Da mesma forma, a ConfB relata que tanto o GET 

quanto o Rating Integra “lembraram” a entidade de que, no caso, os membros da CDA poderiam 

ser mais ativos dentro da Comissão.  

Além dessa circunstância de estratégias semelhantes para diferentes instrumentos, 

acrescenta-se o fato de que muitas das ações das Confederações também foram feitas em virtude 

de obrigações legais, ou seja, para determinado cumprimento de legislação da época analisada. 

Pode-se observar essa situação nas passagens onde foram realizadas, por exemplo, alterações 

nos estatutos, que no caso da ConfB, concerniu sobre o Art. 18 e 18-A da Lei 9.615/98 
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(BRASIL, 1998), e a Lei n. 13.982/2020 de Socorro à pandemia. Neste ponto, podemos elaborar 

uma primeira relação com o que Jack (2018) apresenta na Figura 4, onde expõe os estágios de 

desenvolvimento da governança em entidades esportivas nacionais. No que o autor chamou de 

Implementação Inicial, a entidade esportiva entra em um processo de se adaptar às premissas 

da governança corporativa, além de se ajustar aos requerimentos legais. 

Outro fator dessa primeira fase da Implementação Inicial de Jack (2018) é a questão da 

Autoavaliação. Aqui o autor se refere à questionários para entidades esportivas nacionais que 

recebem financiamento público, e que sejam aplicados pelo governo, agência nacional de 

esportes ou o Comitê Olímpico Nacional. Com exceção da Sou do Esporte, por caracterizar-se 

como uma avaliação externa independente, os outros três instrumentos que as Confederações 

analisadas são submetidas se enquadram nesse cenário. Além das avaliações externas, feitas 

com participação do COB (Rating Integra), pelo COB (GET), ou do Ministério, a partir dos 

dados obtidos nas duas fases da pesquisa foi possível notar também que as Confederações 

iniciaram por conta própria processos de autoavaliação interna, inclusive antes mesmo desses 

instrumentos.  

Tal estratégia então já estava incutida dentro do mapa estratégico dessas entidades, 

demonstrando certo avanço no que tange a busca por um planejamento mais estruturado e 

moderno. A ConfA indicou que antes mesmo de se submeter aos instrumentos, houve um 

processo interno de reformulação documental. Da mesma forma, a ConfB ressaltou que 

começou esse trabalho ainda em 2017, pensando em um desenvolvimento contínuo e em uma 

parte mais estrutural e documental. E ressaltou que o Rating Integra foi um bom guia para 

aprimorar e aprofundar essas áreas.  

Considerando os pontos supracitados, essas características indicam que as duas 

Confederações estão acompanhando, até o momento, o primeiro estágio de desenvolvimento 

preconizado por Jack (2018), durando aproximadamente um ciclo olímpico de quatro anos. 

Cabe aqui uma observação quanto ao modelo proposto por Jack. Segundo o autor, os estágios 

foram elaborados para países europeus que não têm ou têm requisitos muito limitados de 

governança nas suas entidades. Contudo, o autor pondera que, teoricamente, seria possível 

progredir mais rapidamente entre os estágios. No entanto, em termos práticos, leva tempo para 

que as federações esportivas aceitem e entendam os requisitos de governança. 

O fator de progressão por tempo levantado por Jack (2018) pode ser equiparado com 

outro fator de influência no processo de desenvolvimento da governança nas entidades. Como 

ressaltam Edwards e Clough (2005), a especificidade de cada organização deve ser levada em 

conta quando da adoção dos princípios da boa governança. De acordo com as diretrizes de 
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aplicação do Rating Integra, o instrumento valoriza e respeita a especificidade das organizações, 

haja visto que na etapa da autoavaliação as entidades avançam no questionário conforme o seu 

porte. Nesse sentido, e em comparação com outros instrumentos de avaliação ao redor do 

mundo, o Rating Integra novamente se mostra mais robusto.  

Como apresentado na revisão de literatura, o National Sport Governance Observer 

(NSGO) é o único outro instrumento entre os analisados que mensura os indicadores por meio 

das variáveis dicotômicas (sim ou não). Contudo, ao que indica suas outras características, ele 

não leva em consideração o porte das organizações. Na primeira parcial do relatório mais 

recente da NSGO que avaliou dez diferentes países, incluindo o Brasil, o instrumento coletou 

informações de apenas oito federações nacionais, sendo que cinco eram obrigatórias (futebol, 

atletismo, natação e handebol e tênis) e outras três de escolha do país de esportes que 

representasse maior participação popular.  

Em uma expansão desse relatório, pesquisadores incluíram a Islândia, no mesmo 

processo com as oito federações nacionais. E em estudo mais posterior, a fim de verificar se a 

nota média de governança dessas oito entidades representava o real cenário de governança do 

país, pesquisadores verificaram as notas das 33 federações filiadas ao Comitê Nacional Islandês 

(33 federações mais o Comitê, 34 no total). Os resultados mostraram que as oito federações 

escolhidas para a avaliação da NSGO supervalorizam o nível de boa governança sustentado 

pelas federações islandesas. As oito federações tiveram uma pontuação média de 38%, 

enquanto as 34 federações juntas tiveram média de 28%, uma margem de 10% de diferença. Os 

autores concluíram que a NSGO não possuiu uma amostra de tamanho adequado ou que aquela 

amostra selecionada de oito federações pode ter favorecido a Islândia no estudo prévio 

(ÁGÚSTSSON; REYNISSON, 2021).  

No entanto, tanto a pontuação na pesquisa com 8 federações (28%) quanto na com 34 

(38%) são consideradas ‘fracas’ no ranking da NSGO. Ágústsson e Reynisson (2021) também 

ressaltam que no estudo com 34 federações, seis das sete federações com maior pontuação 

faziam parte do relatório da NSGO com 8 federações. Além disso, federações maiores 

pontuaram mais alto do que federações menores, isso é evidente pelo fato de que as duas 

federações de maior pontuação nesta pesquisa são as únicas federações de tamanho médio (mais 

de 10, mas menos de 30 funcionários em tempo integral) na Islândia, com o restante sendo 

categorizado como pequeno (menos de 10 funcionários em tempo integral). Este é outro ponto 

que faz com que o Rating Integra tenha uma maior coerência no processo de avaliação, pois ao 

considerar o porte, consegue colocar as entidades em pé de igualdade na obtenção da pontuação. 
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Na pesquisa de campo o entrevistado da ConfA chega a falar sobre a entidade alcançar as notas 

necessárias dentro do enquadramento de porte que a Confederação se encaixa.  

Para finalizar esse bloco da discussão, em síntese, as recomendações que o Rating 

Integra ofereceu às Confederações soaram mais como um “alarme” ou uma “notificação”, 

lembrando as entidades do que precisa ser feito. Isto, pois, muitas das ações recomendadas já 

passaram em algum momento pelo crivo das Confederações. Ou seja, o feedback do Rating 

Integra muita das vezes serviu para reforçar as entidades de alguma obrigação legal a qual já 

tenha sido solicitada por uma autoridade, ou que outro instrumento, principalmente o GET, já 

tenha dado o retorno, ou que a própria Confederação já tenha tratado no seu processo de 

autoavaliação e modernização interna.  

No entanto, vale destacar que na pesquisa de campo também foram detectadas 

recomendações que aparentemente influenciaram diretamente as ações das Confederações. No 

caso da ConfA, o Diretor afirmou que a implementação da matriz de riscos foi devido às 

recomendações. Para a ConfB, o entrevistado relatou que por recomendação do Rating Integra 

fosse interessante formalizar alguns processos do planejamento estratégico, tal como “conectar 

o plano estratégico ao plano operacional”. Consequência foi a entidade ter aumentado o número 

de KPIs, deixando-o mais robusto e avançar no desenvolvimento dessa ação.  

 

5.3.2 Monitoramento e continuidade das boas práticas de governança 

 

No tópico anterior pôde-se observar que algumas estruturas do processo de avaliação do 

Rating Integra estão, com suas adaptações, em linha com o estágio de implementação inicial de 

governança proposto por Jack (2018). Neste segundo tópico da discussão, o presente estudo 

acredita que algumas características do Rating Integra também se aproximam do segundo 

estágio de Jack, o de Formalização e Suporte. Além da especificidade das organizações, outro 

fator fundamental no processo de avaliação é o monitoramento ao longo do tempo a fim de se 

determinar se está havendo melhora na governança. Isto, pois, sem um método eficiente de 

avaliação, apenas a adoção desses princípios se torna insuficiente (CHAPPELET, 2018).  

Ainda que em fase inicial, entende-se que as Confederações analisadas estejam 

progredindo nas áreas que fazem parte desse segundo estágio de desenvolvimento de Jack 

(2018). A primeira delas diz respeito à entidade ter sua estrutura em vigor com uma avaliação 

externa. Como se sabe, após realizada a autoavaliação, na segunda etapa do Rating Integra 

requisita-se que a entidade apresente evidências das práticas indicadas no questionário. Ou seja, 
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um verificador externo credenciado visita a entidade e realiza uma auditoria. O fato foi 

destacado com ênfase pelo entrevistado da ConfA, onde ele cita que essa parte do trabalho 

envolve toda a equipe da Confederação, e no dia que essa auditoria é feita, “é bacana, porque 

você tem contato com um terceiro que te avalia e faz toda a análise das evidências [...] tem esse 

ponto positivo, que você também se expõe, troca ideia, tem esse feedback de alguém de fora”.  

Consequentemente, o outro ponto desse estágio de Jack (2018) vai ao encontro do que 

essa segunda etapa do Rating Integra preconiza. Jack (2018) descreve essa fase do ciclo como 

um serviço de apoio que é fornecido para as entidades esportivas para ajudar a melhorar a 

governança. Assim como o próprio Rating Integra apresenta, após a verificação externa, a 

auditoria disponibiliza um relatório com sugestões de aprimoramentos. O propósito dessas 

etapas de avaliação é fazer com que as entidades consigam identificar as práticas de governança 

que já estão presentes nas suas ações. Havendo ciência das áreas que precisam ser 

desenvolvidas, torna-se possível definir um conjunto de planos (RATING INTEGRA, 2019). 

Em determinado momento da pesquisa de campo, os entrevistados foram questionados 

exatamente sobre a Confederação ter estabelecido um plano de metas ou objetivos para 

melhorar o desempenho no Rating Integra no ciclo seguinte. O que se notou é que ao analisar 

o Relatório Anual da ConfA na pesquisa documental, e com posterior confirmação na 

entrevista, foi confirmado que a entidade possui um plano de metas. O referido documento 

detalha uma projeção de melhora para o segundo ciclo, com uma meta a ser alcançada. O 

próprio Diretor fica responsável pelas ações, dentro de um cronograma, com apoio interno da 

equipe caso necessário. O plano de metas também existe na ConfB, que, quando estabelecido, 

organiza-se um sistema de monitoramento de ações, de planejamento e execução. Cada ação a 

fazer possui um prazo e um membro responsável. Revisões são feitas para se checar o que está 

sendo cumprido. Constantemente o Conselho acompanha o andamento do plano, com espaço 

para criticar e avaliar.  

Acredita-se que esse serviço de feedback e suporte oferecido pelo Rating Integra é 

preponderante para que as entidades tenham ciência de qual estágio elas se encontram. As duas 

Confederações disporem de planos de metas bem estabelecidos, e documentados, demonstra 

um empenho significativo em favor de que a entidade suba ainda mais de patamar no que tange 

possuir boas práticas de governança. Transcendendo o período analisado do presente estudo, já 

é de conhecimento público que as duas Confederações especificamente analisadas na fase de 

pesquisa de campo também foram premiadas no segundo ciclo do Rating Integra (os resultados 

foram divulgados em 07 de maio de 2021).  
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Situações identificadas tanto na pesquisa documental quanto na de campo, 

exemplificam o quão importante é para as entidades serem submetidas à um instrumento que 

apure, mensure e monitore suas carências. Apesar da primeira dimensão do Rating Integra 

comportar a maioria dos indicadores e a pesquisa documental ter exposto uma vasta gama de 

ações sobre Governança e Gestão, a ConfB destacou na entrevista que foi na segunda dimensão 

sobre Integridade que a entidade mais se beneficiou do relatório de feedback. O CEO explicou 

que na primeira dimensão muitas coisas já estavam estruturadas e que precisavam de acertos 

finais. Em contrapartida, foi na segunda dimensão que a Confederação mais se estruturou 

seguindo as recomendações do Rating Integra, principalmente nas questões sobre ética e 

conduta. 

O CEO da ConfB ressalta que, considerando o tamanho da organização, poucas 

ocorrências acontecem no âmbito da integridade. Contudo, a primeira avaliação do Rating 

Integra ‘abriu os olhos’ da entidade no sentido de que mesmo que as ocorrências não surjam, é 

necessário haver uma estrutura formalizada e registrada, não apenas para se resguardar caso 

algo aconteça, mas também para compartilhar com os colabores como o processo deve 

funcionar nessas situações.  

Como comparação, um caso prático foi identificado na ConfC sobre esse tema. Embora 

o fato tenha avançado um pouco do primeiro ciclo, na documentação analisada observou-se que 

“medidas pontuadas pelo Rating Integra no Segundo Ciclo é a mesma que ficou pendente nas 

reuniões de 2019 deste órgão no que diz respeito às penalidades e sanções aos que infringem 

cláusulas do Código de Ética e Conduta”. O fato mencionado foi uma denúncia feita durante 

um campeonato daquela Confederação, em que foi identificada agressão de um competidor a 

outro. A situação se estendeu devido ao Código de Ética não apresentar claramente quais ações 

deveriam ser tomadas na ocasião. Ou seja, aparentemente esse ponto foi mencionado no 

relatório de feedback para ser desenvolvido, mas não foi colocado em prática pela entidade. 

Entre outros pontos, esse pode ter sido um dos fatores que explicam a ausência dessa 

Confederação na lista das entidades premiadas no segundo ciclo do Rating Integra.  

Essa situação torna visível que o Rating Integra oferece um serviço de suporte para as 

entidades esportivas para ajudar a melhorar a governança, justamente o que é preconizado no 

segundo estágio de Jack (2018). A congruência desses pontos converge para aquilo que Chalip 

(1995) define como governança, sendo um sistema de monitoramento e controle institucional 

com função essencial de manter o equilíbrio entre as organizações e seus diversos stakeholders. 

Além destes, outro fator essencial para Chalip (1995) é o de prestação de contas, ponto que 

pode ser observado dentro da terceira dimensão do Rating Integra que versa sobre a 
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Transparência e comunicação e tem os seguintes temas: Comunicação das informações gerais 

da entidade, Demonstrações financeiras, Relatório anual da gestão e Transparência nas regras 

de competições.  

Nessa dimensão, as duas Confederações apontam uma ação em comum, que é a 

disponibilidade das informações das entidades em domínio público e virtual. A ConfA aderiu 

ao portal da transparência do COB, afirmando que a entidade tem exercido muito bem o papel 

de passar suas informações para o mundo externo. A ConfB criou um site com uma área 

dedicada para governança e transparência, publicando documentos que “estava até disponível 

internamente, mas não tinha sido comunicado ativamente”, fazendo disso uma prática que a 

entidade “capturou do relatório de recomendações do Rating”.  

 

5.3.3 Impactos na gestão das Confederações e percepção dos gestores 

 

Uma das principais características do Rating Integra é ele ser um instrumento que prega 

um benefício mútuo para dois grupos de entidades. Ele tanto cria um parâmetro de governança, 

transparência e integridade nas confederações, federações e clubes, como também estabelece 

um mecanismo para os que financiam o esporte no país (RATING INTEGRA, 2019). Um dos 

focos do presente estudo foi verificar se já nesse primeiro ciclo as Confederações premiadas 

perceberam esses benefícios que o Rating Integra preconiza e como os gestores enxergaram 

essas transformações.  

A primeira gama de benefícios esperados versa sobre o aprimoramento das práticas de 

governança, integridade e transparência já existentes, discutido nos dois tópicos anteriores da 

Discussão. Outro benefício é sobre o fomento da ética e da cultura de integridade. A ConfA 

destacou a capacitação do público interno da entidade e o repasse do código de conduta para os 

fornecedores, o que ressalta a importância que a entidade atribuiu ao papel dos stakeholders, 

tanto internos quanto externos. A práxis vai ao encontro do que Henry e Lee (2004) sugerem 

sobre o conceito de governança sistêmica, onde se prioriza uma complexa rede de inter-relações 

entre os stakeholders (Figura 2) em detrimento de um modelo hierárquico e ultrapassado de 

governo do esporte (Figura 1). A ConfB seguiu caminho similar, enfatizando que um dos pontos 

positivos foi a oportunidade de “treinar e educar” seus colaboradores sobre as nuances do 

código de conduta. Assim, segundo a entidade, as informações passam “das pessoas que 

formularam as políticas para tentar de fato disseminar isso por toda a organização e transformar 

isso numa cultura de verdade”.  
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Sobre a prevenção e combate à corrupção no setor, pudemos observar na literatura 

(ANDREFF, 2000, 2008; SUGDEN, 2002; HENRY; LEE, 2004; HOYE, 2017; JEDLICKA, 

2018) diversos casos que assolaram o mundo esportivo e que fizeram esse ser um fator crucial 

para que medidas drásticas fossem tomadas pelas autoridades. Uma das principais 

movimentações para mitigar essas situações foi a criação de instrumentos e códigos que 

exerçam exatamente o que o tópico propõe, prevenir e combater. Analisando os dados 

documentais das Confederações, e principalmente com as declarações dos entrevistados, 

entende-se que neste ponto o Rating Integra tem oferecido suporte condizente com esse 

objetivo. Ambas, ConfA e ConfB, ressaltaram a importância que o Rating Integra teve no 

auxílio para indicar e estruturar a documentação necessária, tornando a entidade mais preparada 

e de acordo com as leis anticorrupção do país.  

 Quanto ao reconhecimento público e visibilidade às boas práticas de governança, 

ambos os gestores entrevistados afirmam que o impacto foi positivo. A ConfA entende que já 

foi possível enxergar indícios de que pode ter havido uma melhora percebida da imagem, apesar 

de ainda ser difícil de mensurar por não ter pesquisas de “antes e depois”. Foi pontuado que 

durante o período onde acontece a premiação do Rating Integra há grande exposição e alcance, 

o que acabou ajudando a ConfA a desenvolver estratégias de comunicação interna. A ConfB 

enfatiza o papel do Rating Integra em ser um terceiro que comunica para o mercado as entidades 

que possuem boas práticas de governança. Ter essa certificação gerou relativa publicidade para 

a ConfB, o que ajuda a comunicar, conscientizar e fortalecer a imagem aos que se relacionam 

com a entidade.   

O Rating Integra possui essa característica de durante um ano as entidades esportivas 

premiadas poderem usufruir de uma espécie de certificação, com duração até o início do 

próximo ciclo de avaliação. Como é apresentado no Manual de Aplicação do instrumento, “o 

uso da marca "Rating Integra“ de cada ano específico é permitido exclusivamente para as 

entidades que compõem a lista do referido ano” (RATING INTEGRA, s/d). Dessa forma, as 

entidades podem explorar essa marca. Na opinião do diretor da ConfA, esse foi o ponto mais 

positivo do Rating Integra, ter “essa exposição, ter mais um selo ligado à nossa marca, a gente 

poder trabalhar com comunicação”, além de “ter um guia para melhorar governança”. A prática 

é semelhante ao instrumento OGES da Nova Zelândia, onde as entidades participantes, após 

passar por uma rígida avaliação feita pelos órgãos credenciados, adquirem um selo de qualidade 

válido por 2 anos, que a qualifica como sendo uma entidade bem avaliada (SPORT NEW 

ZEALAND, s/d). 
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Segundo o Rating Integra, o benefício supracitado tem o intuito de, por exemplo, 

facilitar o acesso das entidades esportivas a investimentos. A fim de averiguar se as 

confederações tiveram algum retorno de mercado, o presente estudo também questionou os 

gestores quanto a este ponto. O diretor da ConfA é enfático ao dizer não ter havido benefícios 

nessa área, exceto algumas contrapartidas de permuta ou parceria, que na opinião do gestor 

poderiam ter sido feitas sem o Rating Integra. Em relação a este ponto, o gestor completa 

explicando que quem entregou um benefício foi o instrumento GET, haja visto que a boa 

governança passou a ser um dos critérios para distribuição de recursos para as Confederações. 

A ConfB explica que, apesar de acordos não terem sido concretizados, o Rating Integra foi uma 

porta de entrada que gerou mais oportunidades de conversar com as empresas do Pacto pelo 

Esporte.  

Outro benefício oriundo do Rating Integra é o instrumento oferecer orientação a respeito 

do que é esperado por patrocinadores e financiadores. Considerando esse contexto, foi 

verificado junto aos gestores se houve e como foi a aproximação da Confederação com 

patrocinadores e financiadores. A ConfA indica não ter havido benefícios quanto a este ponto, 

apesar de algumas contrapartidas em forma de capacitação. Para o Diretor do Confederação, 

considerando o que se esperava do Rating Integra, pouco foi entregue. No entanto, ele ressalta 

que “a relação de patrocínio não esteja ligada à governança, e sim está ligada às entregas de 

marketing”. Portanto, não há relação direta entre obter governança e conseguir mais 

patrocinadores repentinamente.  

O CEO da ConfB segue linha parecida. Ele explica que apesar do Rating Integra ser 

uma porta de entrada para novas oportunidades de diálogo com empresas, também não há uma 

relação direta, sendo que é necessário um alinhamento estratégico comercial entre as duas 

organizações. Como destacou Mattar (2014), o marketing é uma das principais áreas de 

conhecimento que uma organização esportiva deve possuir. Portanto, o presente estudo entende 

que utilizar as ferramentas e técnicas de marketing também se mostram essenciais na obtenção 

de novos patrocínios.  

Embora a única contrapartida da ConfB tenha sido também um curso de capacitação 

oferecido por uma empresa, o gestor lembrou dos benefícios do Rating Integra. Um deles é 

proporcionar ao mercado e aos patrocinadores um instrumento que ofereça confiança de 

patrocinar organizações esportivas, e outro foi ter sido criado um canal de contato, fácil e 

positivo para ambas as organizações. Diferentemente do gestor da ConfA, o da ConfB indicou 

que o que se esperava do instrumento aconteceu, que foi a oportunidade de, no mínimo, poder 

conversar com as empresas.  
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Além destes benefícios esperados pelo próprio Rating Integra, o presente estudo achou 

pertinente também questionar às entidades se houve benefício quanto ao desempenho esportivo. 

A ConfA aponta que, se houve algum benefício do tipo, foi em uma melhora de relacionamento 

com a comunidade daquele esporte. Isto, pois, a premiação do Rating Integra cria um respaldo 

maior para aquela Confederação, e a comunidade a enxerga com maior confiabilidade. Mas 

sem influência na “ponta da pirâmide”.  

Para o gestor da ConfB, o feedback do Rating Integra impactará a área técnico/esportiva 

a médio e longo prazo. A partir do momento em que as melhores práticas de gestão, governança, 

transparência e integridade estão sendo aplicadas, todo o processo está sendo melhor 

estruturado. Com “uma organização mais bem preparada, mais bem gerida, com melhores 

estruturas, com melhores regras”, melhores resultados na área técnica esportiva inevitavelmente 

acontecerão. O CEO da ConfB ainda aponta que as organizações que buscarem as melhores 

práticas terão impactos em todas as áreas, sendo a área técnico esportiva uma delas, haja visto 

que essa é a principal operação de uma organização esportiva.  

Como observado na percepção dos gestores, é difícil estabelecer uma relação de causa 

e efeito direta entre as boas práticas de governança com o desempenho esportivo da 

organização. Para o gestor da ConfB, são várias etapas dentro de um processo de médio e longo 

prazo, no qual o aprimoramento de gestão, governança, transparência e integridade da 

organização tem total relação com a melhoria de resultados contínua dentro da organização. 

Apesar da difícil correlação direta entre as partes desse processo, uma análise mais macro de 

dados da pesquisa documental e de outros dados mais recentes aponta indícios que melhores 

gestões organizacionais podem ser refletidas no desempenho esportivo.  

A ConfA esteve entre as premiadas nas duas primeiras edições do Rating Integra, atingiu 

nota máxima nas edições do GET e foi premiada entre as melhores em todas as edições da Sou 

do Esporte. Considerando o ciclo olímpico de Tóquio 2020, a ConfA obteve o melhor 

desempenho daquele esporte em Jogos Olímpicos. A ConfB também está entre as premiadas 

nas edições do Rating Integra e com nota máxima nos indicadores do GET. Os dados esportivos 

dessa entidade apresentam diversas quebras de recordes, registros de vários personal best e com 

registros de eventos com as maiores delegações de atletas em toda sua história.  

Um dos métodos mais convencionais que a comunidade esportiva estabeleceu para 

averiguar o sucesso esportivos das Confederações e outras entidades é analisar a participação e 

conquistas em eventos nacionais e internacionais. Contudo, já há estudos mais aprofundados 

que analisam o sucesso olímpico através de determinantes sociais, econômicas e políticas. 

Nestes estudos, diversas variáveis são analisadas, tais como a relação de total de medalhas e 
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medalhas de ouro obtidas em uma edição de Jogos Olímpicos, PIB per capita, o nível de 

autocracia e o fato de o país sediar os Jogos (DE BOSSCHER; HEYNDELS; DE KNOP; VAN 

BOTTENBURG; SHIBLI, 2008; OLIVEIRA NETO; BERTUSSI, 2015; WEBER; KEMPF; 

SHIBLI; DE BOSSCHER, 2016). 

Portanto, apesar de ser um método de mensuração, a obtenção de medalhas e resultados 

positivos em competições não pode ser um fator exclusivo de avaliação, pois muitas dessas 

variáveis fogem do alcance das Confederações. Contudo, considerando o fato de que, quando 

bem administradas as entidades tendem a explorar com maior eficiência suas aptidões e colher 

os resultados, cada vez mais as boas práticas de governança passam a ter papel preponderante 

no sucesso esportivo, sendo fundamentais para o desenvolvimento das entidades. Na realidade 

das Confederações Olímpicas brasileiras, tal situação pode ser observada devido ao fato de que 

a prática da boa governança se tornou financeiramente crucial para essas entidades. Como havia 

lembrado o gestor da ConfB, a arrecadação de recursos por meio Lei n. 10.264/2001 (BRASIL, 

2001) (Lei Agnelo/Piva) está diretamente atrelada à avaliação da gestão financeira. Essa é mais 

uma questão que Jack (2018) considera no seu modelo, já que no segundo estágio ele considera 

que o financiamento das entidades deve estar vinculado à avaliação de governança.  

6. CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que houve impactos da aplicação da primeira avaliação do instrumento 

Rating Integra nas práticas de governança das Confederações Olímpicas estudadas, bem como 

a percepção dos gestores acerca de pontos que precisariam ser desenvolvidos, especialmente 

quanto a importância da gestão do marketing na relação entre as empresas e as Confederações.  

O presente estudo se pautou a partir da questão sobre ainda haver poucas evidências do 

impacto de códigos e princípios no desempenho e nas práticas de governança nas organizações 

esportivas. Dessa forma, e considerando o universo das Confederações Olímpicas brasileiras, a 

problemática abordada foi se, a partir do feedback que o Rating Integra ofereceu às 

Confederações premiadas no primeiro ciclo de avaliação, houve melhora no desempenho das 

práticas de governança.  

Essa referida melhora de desempenho foi analisada a partir da identificação de quais 

ações foram adotadas em decorrência da aplicação do instrumento e também por meio de como 

os gestores enxergaram essas transformações. O primeiro quesito a ser destacado é a 

congruência de informações entre o que foi identificado na pesquisa documental, com o que foi 

descrito nas entrevistas da pesquisa de campo com os gestores. O segundo quesito, que fugiu 
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da alçada do pesquisador, não compreende o método em si, mas a limitação do estudo foi o fato 

de não haver as mesmas fontes nas duas partes da pesquisa, haja visto que na pesquisa de campo 

duas Confederações não retornaram o contato e não participaram das entrevistas.  

 Em relação aos resultados, cinco foram os pontos de convergência entre as 

Confederações, e um de divergência. O primeiro deles versa sobre ambas as ConfA e ConfB 

terem destacado a importância que o Rating Integra teve no auxílio de indicar a documentação 

necessária para que as entidades se estruturassem de acordo com as leis do país, principalmente 

no que tange as questões de anticorrupção.  

O segundo ponto foi sobre a visibilidade que Rating Integra oferece, sendo um selo que 

proporciona exposição e alcance (ConfA) e uma certificação de um terceiro que comunica para 

o mercado as entidades que possuem boas práticas de governança (ConfB). Dessa forma, ambas 

concordam que a publicidade do instrumento auxilia na criação de estratégias de comunicação 

e relacionamento com a comunidade.  

O terceiro ponto concerne sobre o Rating Integra conduzir as Confederações de forma 

padronizada para aquilo do que se espera de uma entidade com boas práticas. Assim, ele pode 

ser considerado “um guia para melhorar a governança” (ConfA), e “baseado no relatório de 

sugestões”, todas as áreas da organização contribuem “de alguma forma para o plano de ação 

de melhorias” (ConfB).  

O quarto ponto em comum diz respeito à aproximação da Confederação com 

patrocinadores e financiadores. A opinião dos gestores converge no sentido de concordarem 

que “a relação de patrocínio não esteja ligada à governança, e sim está ligada às entregas de 

marketing” (ConfA). Portanto, não há uma relação direta, sendo que é necessário um 

alinhamento estratégico comercial entre as duas organizações (ConfB). Ou seja, as entidades 

teoricamente estarem respaldadas com boas práticas de governança não vai garantir que acordos 

de patrocínios sejam firmados, sendo esse um papel pertinente principalmente aos 

departamentos de marketing das entidades. Reforça-se aqui a emersão de uma categoria a 

posteriori, identificada como Marketing e Relações Comerciais, que poderia ser um indicador 

na dimensão Governança e Gestão do instrumento do Rating Integra. 

É desse quarto ponto que se revela uma discordância entre a percepção dos gestores 

sobre a aproximação das Confederações a patrocinadores e ao acesso a investimentos. De forma 

geral, o gestor da ConfA aponta não ter havido esse benefício, a não ser algumas contrapartidas. 

Nem mesmo houve a oportunidade de conversar com as empresas. Portanto, o que se esperava 

não aconteceu. Diferentemente, o gestor da ConfB explica que, apesar de não ter havido acordo 

de contratos, houve sim uma abertura de oportunidade e diálogo para pelo menos conversar 
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com empresas interessadas, conforme era esperado. Contudo, ressalta-se que ambos apontaram 

que a questão de obtenção de patrocínios transita prioritariamente pela área de marketing.   

O quinto ponto versa sobre a intersecção entre os instrumentos de avaliação que as 

Confederações estão submetidos. Ambas entidades indicaram semelhanças entre o Rating 

Integra, o GET e o do Ministério da Cidadania, entre elas: utilização de um cronograma 

unificado para lidar com os instrumentos; as mesmas pessoas ou equipes dentro das 

Confederações que lidam com os instrumentos; respostas similares que podem ser dadas na fase 

de autoavaliação. A partir desse tema da intersecção dos instrumentos de avaliação, o presente 

estudo entendeu ser interessante o levantamento de alguns questionamentos.  

Um ponto inicial para reflexão em relação aos desdobramentos desse instrumento de 

avaliação se refere a um dos fatores positivos que as Confederações indicaram, que versa sobre 

o suporte que o Rating Integra oferece para as entidades providenciarem documentações 

necessárias e outros processos práticos: o que acontecerá quando, em algum momento, todos 

esses documentos, processos e normas estiverem de acordo com o que é esperado pelas boas 

práticas? Em relação a este ponto, e considerando que em determinado momento a entidade 

alcançasse um escopo ideal de governança, acredita-se que o próximo passo seria o que propõe 

Jack (2018) no seu terceiro estágio de desenvolvimento, que é o de refinamento e repetição. 

Esse estágio se caracteriza pela entidade entrar em um processo de refinamento por iteração, ou 

seja, de revisão regulada constantemente, onde os requisitos de governança são atualizados de 

acordo com as melhores práticas.  

Outra questão versa sobre a participação nos diferentes instrumentos de avaliação. Para 

se submeter ao processo de avaliação do Rating Integra é necessário investir um valor de 

inscrição relativamente alto. Por outro lado, instrumentos similares como o GET e o do 

Ministério, embora obrigatórios, são gratuitos. Assim, até que ponto seria viável 

financeiramente e interessante para as Confederações participarem do Rating Integra? Ou seja, 

devido à semelhança, as entidades patrocinadoras também poderiam se pautar a partir dos 

resultados de outros instrumentos. O que pesa a favor do Rating Integra é que esse é um 

instrumento desenvolvido exatamente por empresas do Pacto pelo Esporte, o que gera a 

possibilidade de uma aproximação direta muito maior com essas entidades patrocinadoras.  

Coloca-se aqui outra proposição em relação a essa questão sobre valores de inscrição. 

Em determinado momento uma Confederação pode entender que tenha alcançado uma gestão 

perto daquilo que pode ser considerado ideal para a governança. Considerando que essa 

Confederação também demonstre bons desempenhos em outros instrumentos gratuitos, seria 

interessante a entidade optar por não mais participar dos ciclos de avaliação do Rating Integra? 
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O ponto controverso nessa condição seria a Confederação não ter mais a possibilidade de ser 

premiada e gozar de uma certificação, que como observado, gera relativa publicidade. E caso a 

Confederação já estiver bem estabelecida com contratos de patrocínios? Talvez ela avalie não 

ser mais necessário uma certificação para se promover no mercado.  

O presente estudo oferece como implicação teórica um corpo de conhecimento 

sistematizado acerca de diversas teorias sobre governança, além de uma síntese de vários 

instrumentos de avaliação de âmbito internacional e nacional. Esse robusto e sistemático 

arcabouço teórico pode permitir que pesquisadores tenham um ponto de partida para pesquisas 

futuras com aplicação à gestão de entidades de administração do esporte olímpico. 

Além disso, tem-se que a própria realização deste estudo levou as Confederações 

estudadas, e principalmente as que participaram das entrevistas na fase de estudo de campo, a 

refletirem sobre o processo de avaliação do Rating Integra ao qual estão submetidos. Dessa 

maneira, como implicação prática espera-se que os resultados contribuam para que essas 

entidades lidem de uma maneira mais aprofundada com esse instrumento de avaliação do 

Rating Integra, principalmente dos pontos de relevância destacados pelo presente estudo. Da 

mesma forma, os resultados podem ser considerados para reflexão dos gestores do Rating 

Integra, para possíveis aprimoramentos do instrumento.  

Ressalta-se que o panorama aqui apresentado é referente ao primeiro ciclo de avaliação 

do Rating Integra. Ou seja, deve-se levar em consideração que tanto as entidades participantes 

quanto o próprio instrumento se viram em funcionamento pela primeira vez. Até o momento 

do término do presente estudo, o segundo ciclo também já estava com os resultados publicados, 

e com o terceiro ciclo iniciado. Dessa forma, estudos futuros podem ser desenvolvidos a fim de 

acompanhar diferentes vertentes desse cenário. 

 Uma das principais referências utilizadas ao longo do trabalho foi a assimilação com 

os estágios de desenvolvimento de Jack, o qual cada ciclo contempla quatro anos. Ou seja, para 

observações mais concretas, principalmente em outras Confederações que não possuam um 

histórico tão bem estruturado, seria interessante a continuidade de acompanhamento ao longo 

dos anos que a entidade estiver participando do Rating Integra. Além disso, acompanhar e 

analisar o processo de maturação do próprio instrumento do Rating Integra se monstra 

interessante, haja visto que a tendência é que ele se atualize e aperfeiçoe conforme as mais 

modernas diretrizes da área de governança.   

Outro ponto cabível de investigação é a participação do outro grupo de entidades do 

Rating Integra, formado pelas empresas patrocinadoras. Esses stakeholders são parte 

fundamental para o propósito do Rating Integra, ao passo que o instrumento cria um parâmetro 
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entre as entidades esportivas para as empresas poderem avaliarem possíveis investimentos. 

Assim, pode-se investigar a relação das empresas com o Rating Integra e sua participação ao 

longo dos ciclos, e como elas enxergam a associação das suas marcas com as entidades 

esportivas. Por fim, considerando que os gestores apontaram a importância dos departamentos 

de marketing na relação com as empresas, acredita-se ser interessante o acompanhamento da 

aproximação entre patrocinadores e patrocinados, a fim de averiguar se retornos mais tangíveis 

em forma de acordos de patrocínios estão sendo realizados.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Roteiro da entrevista 

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física e Esporte 

 

Roteiro de entrevista para a dissertação “Governança em Confederações Olímpicas 

brasileiras: impactos do primeiro ciclo de implementação do Rating Integra” 

 

Pesquisador: Rene Vinicius Donnangelo Fender 

Orientadora: Profª Drª Flávia da Cunha Bastos 

 

Tema da entrevista 

Essa pesquisa tem como objetivo final identificar e analisar os impactos nas práticas de 

governança das Confederações Olímpicas que aderiram ao primeiro ciclo de avaliação do 

Rating Integra. Assim, o período em foco aqui é a partir do momento que as Confederações 

receberam os resultados do primeiro ciclo de avaliação do Rating Integra. Ou seja, de novembro 

de 2019 até abril de 2021. Considerando esse retorno recebido pelas Confederações, o objetivo 

específico dessa entrevista é obter informações mais detalhadas sobre as ações de gestão que a 

Confederação implementou com esse feedback dado pelo Rating Integra. 

 

Informações Iniciais 

Fique à vontade caso não queira e/ou não possa se identificar ou responder alguma das questões. 

Afirmamos e nos comprometemos que iremos utilizar as informações aqui fornecidas apenas 

para fins acadêmicos, respeitando a confidencialidade das mesmas e dos entrevistados, 

destacando que será mantido o anonimato do entrevistado bem como da entidade. Também nos 

comprometemos a enviar uma cópia do trabalho final aos entrevistados. Informamos que essa 

entrevista será gravada por meio do próprio aplicativo Google Meet e também pelo gravador 

de voz de celular para que a transcrição dos dados seja feita de forma confiável. 
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1. Nome; Idade;  

Formação; Possui formação específica em Gestão do Esporte? Se sim, qual(is)?  

Cargo; Há quanto tempo está ligado ao clube e a tal cargo? 

 

2. Como a Confederação se estruturou para acompanhar esse processo de avaliação do Rating 

Integra? Há uma comissão específica para tratar desse assunto?  

 

3. Nessa próxima questão, vou querer que você pense nas 3 dimensões do Rating Integra. Após 

a avaliação do Rating Integra, foi disponibilizado para a sua Confederação algumas 

recomendações de pontos para que seu desempenho fosse melhorado. Com base nesse 

retorno dado pelo Rating Integra, quais ações foram tomadas/implementadas por sua 

Confederação em relação ao: 

a. Aprimoramento das práticas de governança já existentes; 

b. Aprimoramento das práticas de integridade já existentes; 

c. Aprimoramento das práticas de transparência já existentes; 

 

4. O Rating Integra preconiza que ao utilizar o instrumento, alguns benefícios são esperados 

para as Confederações. A partir dos mencionados aprimoramentos, quais foram os 

resultados em relação ao: 

a. Reconhecimento público e visibilidade às boas práticas de governança; 

b. Prevenção e combate à corrupção interna na Confederação; 

c. Fomento da ética e da cultura de integridade; 

d. Aproximação com patrocinadores e financiadores; 

e. Acesso da Confederação a investimentos; 

f. Desempenho técnico/esportivo; 

 

5. Foi traçado um plano de metas/objetivos para que a Confederação melhorasse seu 

desempenho para o próximo ciclo de avaliação? Como é feito esse acompanhamento do 

plano de metas para o ciclo seguinte? 

 

6. Além do Rating Integra, a sua Confederação também se submete à avaliação de outras 

ferramentas, como do Sou do Esporte e o Programa GET do COB. Como esses diferentes 

processos de avaliação estão sendo gerenciado dentro da Confederação? 

 

7. Qual a sua percepção sobre as mudanças na Confederação geradas pela participação no 

Rating Integra? 

 

8. Deseja acrescentar mais algum ponto que considere importante acerca das temáticas 

abordadas na entrevista?  

A transcrição da entrevista será enviada para a Confederação e, caso o Sr. queira, fique à 

vontade para fazer alguma observação, complementação ou correção. 
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Apêndice 2 - Carta convite para os entrevistados 

 

 


