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Orçamento COB de 2017 R$ 2.264.000,00
PRESTAÇÕES DE CONTAS RtALIZADAS: 88 PHOJETOS

1.1 Despesa de Desenvolvimento
12 Projelos de Fomento da Modalidade
1.2 Manutenção da Entidade
12
Pro}etos com despesas da entidade
7 3 FormaçSodp Recursos Humanos
02
Cutsos 117 clinicas com fomento
3,4 CT e Equipe permanente
24
Projetos
3.B Auxilio atleta
Proieti •
4.6 Campeonatos
•
14 Campeonatos nacionais e internacionais Badminton
•
4 Etapas Nacionais
•
l Norte Nordeste
•
í Internacionais organização - Br Internacional, Mercosul, Sulamericarto
•
5 internacionais Seleçao / Viagem
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•

ORÇAMENTO CPB 2017 R$500,000.00
•

Área meio: R$ 200.00,00
•

•

Área fim: R$ 300,00.00

PRESTRAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS: 30 PROJETOS

12 projetos de Manutenção da Entidade
12 Projetos da área Técnica
06 Projetos de campeonatos
01 Internacional organização-Sp
01 Internacional Seleção - Agitos Peru
•

04 Nacionais

PORTARIA 341 de 15/12/2017

Passa a vigorar em 01/07/2018
Reúne vários projetos em 20% do orçamento,
Despesa de desenvolvimento
Manutenção da Entidade
Rpmunprarãndoç Dirigentps
Pronto Pagamento
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«nlo d» metas pactuadas pelo COB. D CP S. a t BI. i

administrativas necessani

O MINISTRO DE Í5TADC DO ESPORTE, no usa da atribuição que lhe confere o art 87. partfrafo úriK.0. inciso H, d* CaraUtulclo *, tendei em vista a
disposto no art 12 do Pecreto no 7 984. de e de abnt de 2013, resolve. Seclo l Do objelo An. Io E«J 1'ottar ta estabelece os parâmetros eiljidos
peto art. 22 do Decreto no 7.9M. de 2013 para realiitclo de despesas administrativas neceisárias ao cumprimento das metas pactuadas pelo Comité
Olímpica
único. Al metas A que se refere o art. 2 i ao Decreto no 7 984. de 2013 devarioser apresentadas pelos Comités junta mtnle K relatório dm q u* Ir ala
o p>ra(r ifo ao do art W dl lei 9.615. de 1998. Seçlo II lias despesas administrativas Ari 2o Para efeitos desta Portaria, consideram-» despe»;
administrativas aquelas essenciais ã manutencSo dai atlvidades meio da entidade e aquelas necessírtas 10 suporte do ttesenvolnmento de
pro(ram»s e orojelos rir que trata o «n 21 do Decreto no 7.984. de 1013. Art. 3o Sío desoesas administrativas, entre outras: l - pagamento de
impostos, contribuições souais. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. feria* decimo terceiro salino, salário1, proporcionai, verbas
rescisórias, benefícios i demais encarto* sucias e trabalhistas II • paia mento de hospedagem dianas. pauafens. transporte e alimemaçlo. quando
contábil. de
de sede, encargos condom
de ar condicionado.etevad

1. tributário 1 , 'IPTIJ e r anã Ot limpei
. protecSo contra Incíndio e nplàn

l reforma, adapta cio

de ate um mllnto e quinhentos mil reais; V - segurança, rimpeia. lavanderia, telel

incêndio) e afins; b} manutencio de ecjutparnenl
ampllaçlo de espaços f Bicos da sede da mpecti
21 do Decreto no í 984, de J013. limitada ao vá
cabo. escoto, correias, eneriia íletnc*. fatamer

corrtoj servtço* de suporte tecnoloixo. pacotn de software de sefuranca. i
informática, sí r viços de desenvolvimento de software de f estio, serviços d(

nclo de

puWicí(lodc balanços, etiltais. e.trato'. de contratos e afim; e IX - aquisiclo ou locacio de mobilkaru e equipamentos, material ne escritório e at-ns
Art. 4o Nio serio considerados despesas administrativas, entre outras: l valaes repassados pelos Comités a seus filiados ou vinculados: II ilíipesji voltadas ás almdides finalislicn ue promuciu uo dc^ooito, LunKMnle o jf, 21 du Deci«a no : -iiM de iuli. Ill - despesas .uni
remuneração daqueles que desempenham luncôes técnico-esporiivas. comissões técnicas e atletas, compreendendo as despesas com paf amenTos
de impostos, tontribu«oes sociais. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço • FGTS, ferias, décimo terceiro valarlo, salinos proporcionais, verbal

estratégia para competições e treinamentos de atletas e comissões esportivas: VI - despesas com hospedagens, passagens, diárias transpor*
alimentação d« atletas e membros de comissões técnicas, desde que itn prescindível s a participaclo dos atletas na competição: e VII - despesas c
manutenção (Jí instalações e equipamentos esportivos

Cos limites de despesas administrativas Art. 5o O COB, o CPB c o CBC deveria respeitar o limite máximo de vinte e cinco por
cento dos recursos oriundos do disposto nos art. 9o e art. 56 da Lei no 9.615, de 1998 para custeio de despesas
administrativas. Art 6o Quando da descentralização de recursos previstos nos art. 9o e art. 56 da Lei no 9.615, de 1998, as
entidades filiadas ou vinculadas ao COB, ao CPB e ao CBC deverão respeitar os seguintes limites para o custeio de despesas
administrativas, l vinte por cento do valor total repassado à entidade filiada ou vinculada ao COB; II - quarenta por cento do
valor total repassado a entidade filiada ou vinculada ao CPB responsável pela administração de uma modalidade
paraolfmpita, trinta e cinco por cento para a entidade que administra duas modalidades, e trinta por cento para a enlidade
Que administra trí* ou mais modalidades esportivas; til • dei por cento do valor total repassado i entidade filiada ou
vinculada ao CBC; IV - vinte pcw c.e-nto para Confederação Brasileira de Desporto Escolar CBDE; e V vinto por cento para
Confederação Srasileiri de Desporto Universitário - C8DU. Se(3o IV Das orientações relativas â execuçio das despesas com
recursos oa lei nu ã.õi j, de i^jo MH. 7o A a^uisi^ãu oe uens e â Lomidia^d"G ue ^eruiçob aeverá ooseivdr O& pflncípiofi da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência, da igualdade e do julgamento objetivo e
dos QUIS lhes s3o correlatos. bem como as determinações do Tribunal Oe Contas da Unilo, terxío por finalidade a seleclo da
proposta mais vantajosa. Art. 8o Os recursos paia custeia das despesas administrativas de que trata 3 presente Portaria
deverlo ser mantidos, tio logo recebidos, em conta bancária especifica e aplicados em caderneta; de poupança, fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não
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entidade deve ser compatível com o valor de mercado, observar os acordos e as convenções coletivas de trabalho e, em seu
valor bruto e individual, o teto da remuneração tio Poder Ewtutivo federal. Parágrafo único. A remuneração pode ser
complementada com recursos pnvados, próprios da entidade contratante. SeçSo V Da utiluaçSo do SICONV Art. 10. O COB,
O CPB e o CBC utilizarSo o Sistema de Gestão de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV para descentralizar os recursos
previstos nos art. 9o f art. 56 da Lei no 9.615, de 1998 para entidades filiadas ou vinculadas. Parágrafo único. Os comités
sistema pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. SecSo VI Das disposições finais Art. 11. As dúvidas
suscitadas na aplicação desta norma serão dirimidas pela Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR) Art.
12. Revogai d Portaria CM/ME no l, de 3 de jãneiiude 2014, publicada no Diário Oficial dd UniSo, «m 9 tlc janeiro de 2014.
Aft. 13. Esta Ftortaria entra em vigor em Io de janeiro de 2018.
.

W

.

MINI L

M

\ RÓI II

AN,

28/11/2018

Iniciado processo de Padronização de
documentos da CBB em todas as áreas.
• Ver IN 06/2018

DOCUMENTOS FEDERAÇÕES
• Importância de estarem regulares
Relatório enviado ao COB em outubro de cada ano

PREVISÃO DE ORÇAMENTO 2019
COB RS 2.259.000,00
Priorização de projetos com manutenção da CBBd, Seleção
Brasileira e Campeonatos.
CPB RS 1.000.000,00
Xi-rt-i K/if%;«t DÍ /inn nnn nn
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Área Fim R$ 600.000.00
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SUGESTÃO DE VALORES DE ENTRADAS E SAÍDAS
DE 2019

• Ver IN 03/2018 e 04/2018

ROBERTO SANTINI CAMPOS
Marketing
Marca Badminton Brasil
ANO 2017

ENABAD2018
A Q M l N '
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19 a 20 de março
MeM OeH*- M.
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V Processos de registro em andamento:
G
^
s
s

Confederação Brasileira de Badminton - CBBd:
Marca LBBd
Logo marca da CBBd
Em processo deste julho de 2017

G
^
•
s

Badminton Brasil - BB:
Marca BB
Logo marca BB
Em processo deste outubro de 2017

Desenvolvimento da marca BADMINTON BRASIL:
Marca amigável, divertida e extremamente inspiradora.
Desenvolvimento com agência Saravah,
Marca CBBd reestilizada:

£
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JOSÉ ROBERTO SANTINI CAMPOS
• Gestão Técnica
Ano 2017

A
r,
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19 a 20 de março
MoWOn Ar-ft;H.

Q 2018:
CJ Validação do Regulamento Técnico, aprovado pelo Conselho Executivo
U Calendário

Q2019:
P Anrpvntarão de proposta do Regulamento Técnico
a Apresentação do Calendário
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PROPOSTAS PARA 2019 - Badminton:
G Calendário Competitivo - Previsão
>
•
s
s
s

Circuito Nacional:
1a Etapa = Campinas - SHC
2a Etapa = Curitiba
3a Etapa = Salvador
Copa Brasil = Caso exista uma sede que assumisse todos os custos

* Competições Internacionais:
/
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L-IUJII J.mci l iciciif l iui v^i ICJMCI lyc — i >_íí. LJI_' iyuuÇu / r i\ Brasil Internacional Series = Teresina / PI

As datas e locais, serão confirmados até final de setembro / 2018.

PROPOSTAS PARA 2019 - Badminton:
G Sistema de Disputa / Competição - Proposta
' Divisão dos atletas, em 02 séries, conforme RK final de 2018:
>•• Série A:
Os 16 melhores atletas de cada categoria e modalidade.
Jogos com peteca de pena.
• Série B:
Até os 16 melhores atletas de cada categoria e modalidade.
> Copa Brasil:
s Participação dos 08 melhores de cada modalidade e modalidade, da
série A e da série B.
s Competição com 16 atletas de cada categoria e modalidade.

8
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PROPOSTAS PARA 2019 - Badminton:
Q Sistema de Pontuação do RK Nacional Adulto - Proposta
»

jcyuiT õ pOnLuãÇãO uã uvvT, COriiOrínc uêiiniuO ÕuãiXCI

• Campeonatos do Circuito Nacional - 03 Etapas = Internacional Challenge
• Copa do Brasil = GP
^ Quantidade de competições que poderão pontuar para o RK Nacional:
• Cada atleta poderá pontuar com os 06 melhores resultados
• Poderão entrar no RK Nacional, no máximo 02 resultados internacionais

PROPOSTAS PARA 2019 - Badminton:
Q Sistema de Premiação para os melhores atletas - Proposta
> A CBBd, irá premiar os melhores atletas das categorias e modalidades
ddxu:
Adulto
Sub-19anos
Sub-17 anos
Sub-15 anos
Modalidades: SM, SF, DM, DF e DX.
pienicH,d(j bei utieuuiiaud dub duedi pitnciui L.um_dUUb tiu
Nacional (número i do RK Nacional), nas categorias e modalidades
definidas acima
Premiação:
Isenção da taxa de filiação para 2019
Isenção da taxa de inscrição nas 03 etapas do circuito nacional de 2019.
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JOSÉ ROBERTO SANTINI CAMPOS

Sistema de Gestão Esportiva CBBd
ANO 2017

EN ABAD T)18
M "í O N

19 a 20 de marco

Solicitado alguns esclarecimentos sobre este tema, por isso foi incluído na apresentação.

BOLSA ATLETA
r Indicação de Eventos
> Inscrição do Atleta
f Prestação de Contas do Atleta
> Declarações fornecidas nela CBBd

10
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MISSÃO, VISÃO E VALORES
Missão
Atuar no desenvolvimento sustentável do Badminton, através de políticas para o
Rendimento e Desenvolvimento, focando o resgate dos valores olímpicos, culturais
e sociais como elementos fundamentais para conquistar campeões nas
quadras e na vida.
Visão
Garantir de forma profissional e sustentável, o desenvolvimento esportivo, para que
a CBBd seja a referência do Badminton no Continente Americano, nos
anrv;
Valores
•/ Trabalho em Equipe
•' Criatividade
s Inovação
•' Compromisso
•

f
'

f*
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Ética

Estruturo Organizacional
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^SS Instituto
*S* Olímpico
o. Brasileiro

0«U<> f •»•>«•»

J^CBBd

MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO: FORMAR CAMPEÕES NA QUADRA E NA VIDA

PROJETOS E STATUS DA IMPLANTAÇÃO

:J
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intertek
Certificado

Confederação Brasileira
de Badminton

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
O tktenu a* gwio t ipKci«fc> i

ANAB
-

> Proietos em andamento:
Q COB: GESTÃO, ÉTICA E TRANSPARÊNCIA - G.E.T.
LI RATING INTEGRA: GOVERNANÇA NO ESPORTE

Q ISO 37001 - Sistema de Gestão Antissuborno
Previsão: Certificação em outubro/ 2018
TWQflSSIONAL,

QVRJWDO C

2"
MA'RCA NO
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HILDENGARD MENESES CHAVES

Relatório Tecnologia
ANO 2017

MATÉRIAS E INFORMES

31O
1,27 por dia - 251 dias úteis

L5
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INSCRIÇÕES PROCESSADAS

1.400
i/

28/11/2018

INSCRIÇÕES PROCESSADAS

1.400

l Etapa Nacional De Parabadminton • Total: 35
I Etapa Nacional De Parabadminton - Total: 252
32B Brasil International Badminton Cup Total: 40
y Copa Nofte Nofdeste De Badminton - Totol 85
II Etapa Nacional De Badminton

Total: 290

II Etapa Nacional De Parabadminton - Total 45
III Etapa Nacional De Parabadminton - Total: 48
III Etapa Nacional De Badminton - Total: 297
y Campeonato Brasileiro De Badminton - Total: 261
39 Campeonato Brasileiro De Parabadminton - Total: 47

TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO
; F*j«tludf*imDfl

i EHCtMMMV

CWM
AOufto

. C «M ' um»* l Hw*

LHU dl mci(» 1 1 UP4 1Hi.iuti*i
H, l«, . ., l ir^l l lUff No. ».|»l

• Jogo. . Hno<iH« O.B«
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ARQUIVOS PROCESSADOS
/-\IL|UIVU:>

201 Pastas
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•l
Facebook
9.848 curtidas

Instagram
1245 Seguidores

Keiko V.O. Fonseca
r*cccM\ WIR /UTMTO cru

Ai

VWLVMVII-IIIW

ANO 2017

E N C O N T R O N A C I O N A L

DE

2018
B A r/ M í N T O N

19a 20 de março

20
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Ensino (cursos, suporte, disseminação)
• Próprios, BWF, Customizados (online, semi
f> m f /> f* f i -t l \l \ _ J t - i II.IUI/

• Clínicas (apoio da Federação e Confederação)
Pesquisa (Núcleo de Ciências do Esporte)
Integração com demais áreas
• Planejamento; Execução, Avaliação,

Desenvolvimento
Educação
h /l -» *i i it-rt n f** ti

rir*

nfntri—*

*-J fv

tf\i t-I-\ ri 11") -^ +•! o f\\ v tu l l u L(_ i iyu »_í v^v_

Plataforma E-Proinfo (online)
- Incentivo e suporte ao programa ST Universitário
daBWF
— MJUUd lld COUlUtlIdt.-dU ST (itiid^dU tUIII PdllAlIl)

- Relação com BWF, MEC, SEED, outros

i_/ ii_ i LU

u i. i É i u L t. i i u i
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Planejado 2016 p/2017
* Manter/aumentar acessos ao material
didático via E-Proinfo
• NCEB: diagnóstico, suporte, divulgação
(newsletter), modelo de avaliação, educação
* Técnicos de desenvolvimento
• Arbitragem
• Capacitação de gestores
* Pilotos, suporte ao atleta

Realizado 2017
• Manter/aumentar acessos ao material
didático via E-Proinfo
• NCEB: diagnóstico, suporte, divulgação
(newsletter), modelo de avaliação, educação
• Técnicos de desenvolvimento
• Arbitragem
• Capacitação de gestores
• Pilotos

28/11/2018

Evolução E-Proinfo
8000
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2017 ST: 1619 inscritos

• M
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BWF CL1 2017: 612
300

NL

CO

Realizado 2017
Manter/aumentar acessos ao material
didático via E-Proinfo
NCEB: diagnóstico, suporte, divulgação
(newsletter), modelo de avaliação, educação
Técnicos de desenvolvimento
Arbitragem
Capacitação de gestores
Pilotos

24
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NCEB
Divulgação de artigos científicos de autores
brasileiros sobre Badminton
Divulgação e suporte para aplicação de chamadas
de fomento a projetos de pesquisa sobre
Badminton (grants BWF, loC, MEC, outros)
— Suporte para submissão de artigos científicos
(bibiiometria, revisão, contatos)
- Suporte limitado a projetos de pesquisa (informações,
coleta de dados, etc)
- Suporte limitado para submissão de projetos (Itaipu)

Educação
Realizado 2017
._

^—
r\ i tf^ r~-\
C l l >-»<-* t-trt r»->r-> -^ Cr\i ix. p
un-1
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o fi
_n_

LCI i i u u v. i-
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do Paraná (SEED PR) para introdução do
Badminton no currículo escolar do estado
• 32 núcleos regionais,
» livros,
* rodízio de 1/2 kit: ~5000 professores
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Educação
Suporte para a Secretaria de Educação do
'
curso para formação de técnicos de
Badminton
- demanda solicitada por professores que
participam dos Jogos Escolares Estaduais
• Semi-presencial
• Custo do estado
• Piloto com aulas presenciais durante os Jogos

Desenvolvimento
ST University (16 cadastradas)
_

h A -»*•<•>»-! -< l /-\fv» í-nit-r-x- 1 1 f» m i -^ r f C M CTC
i v i u t A - i i < - * i V - I M vyoni.u ini^i^iu ^i_i»,i__' / i

CD

- Badminton como componente curricular
- Comprovação de oferta regular e entrega do curso
- Cumprimento de requisitos BWF
- Faculdade/Universidade formalmente conveniada
com a CBBD => UFMT GOLD
- Acreditação por l ano

26
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Realizado 2017
Manter/aumentar acessos ao material
rjjHátjrn uja F-pivjjnfn

NCEB: diagnóstico, suporte, divulgação
(newsletter), modelo de avaliação, educação
Técnicos de desenvolvimento
Arbitragem
Capacitação de gestores
Pilotos

Realizado 2017
Manter/aumentar acessos ao material
HjrjátjrQ wja E-

NCEB: diagnóstico, suporte, divulgação
(newsletter), modelo de avaliação, educação
Técnicos de desenvolvimento
Arbitragem (Vicente: criação da CNA)
Capacitação de gestores
Pilotos
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Realizado 2017
Manter/aumentar acessos ao material
didático vs3 E-Proirsfo
NCEB: diagnóstico, suporte, divulgação
(newsletter), modelo de avaliação, educação
Técnicos de desenvolvimento
Arbitragem (Vicente)
Capacitação de gestores (via COB)
Pilotos, suporte ao atleta (iniciado)

Realizado 2017
• Manter/aumentar acessos ao material
didático via E-Proinfo
• NCEB: diagnóstico, suporte, divulgação
(newsletter), modelo de avaliação, educação
• Técnicos de desenvolvimento
• Arbitragem (Vicente)
• Capacitação de gestores
• Pilotos: SEED-PR, temas de TCC

28
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Planejado 2018-2019
ST, CL1, CL2 (PanAm), Universitário (Tradução?)
Ampliar para outras formações de técnicos
(adaptarão contexto nacional)
Piloto SEED-PR
Ampliação do Núcleo (edital)
Temas de TCC (envolver IES)
Ajuda a Projetos (Itaipu, outros)
Tradução/adaptação: conferência de técnicos
Educação: Modelos de avaliação de abordagens
Formalizar "Mulheres no badminton" (foco Equity)

Informações
Cursos:
- Planejamento (CL1, CL2, preparatório, semi-

- ISBN (conselho editorial- NCEB)
Homenagens/ Indicações
- Requisitos da BWF: MSA (História), CC. Quem escolhe
- Competências (CBBd aberta sugestões de indicações).

• Chamamentos
- Editais: renovação e ampliação do NCEB, auxiliar de
coordenação ST
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