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1. Análise do Cenário 

1.1 Análise Esportiva  

1.1.1 ATLETAS DE ELITE 

1.1.1.1 Análise Quantitativa 

Colocação / 
Competição 

Ciclos 

-2 ciclos -1 ciclo Atual +1 ciclo +2 ciclos 

2007 - 2010 2011 - 2014 2015 - 2018 2019 - 2022 2021 - 2024 

Gênero M F M F M F M F M F 

TOP 03 

Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J.O.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOP 08 

Mundial 0 0 0 0 0 0 1* 0 1* 1* 

J.O.  0 0 0 0 0 0 1* 0 1* 1* 

TOP 16 

Mundial 0 0 0 0 1* 0 0 1* 1*** 1*** 

J.O.  0 0 0 0 1* 0 0 1* 1** 1** 

*Bobsled / **Skeleton / ***Curling. 
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1.1.1.2 Análise Qualitativa 

Nome do atleta Idade 
Resultados 
alcançados 

Posição no 
ranking 

Modalidade 
Evolução do 
desempenho 

do atleta 

Informações para verificar o GAP para conquista de 
medalhas 

Idade dos 
atletas X Idade 
dos campeões 
internacionais 

Informação Adicional 

 Edson Bindilatti  36 
 1° lugar 

Copa 
América 

 36°  Bobsled  Crescente 36x32  Previsto para competir até 2019.  

 Sally Mayara  28 
 Top 10 no 

resultado de 
breakwoman 

 - Bobsled   Crescente  28x30  Previsto para competir até 2019.   

 Isadora 
Williams 

 20 25° mundial   -  Patinação Artística  - 19x20   Previsto para competir até 2020.  

Marcelo Mello 38 24° mundial - Curling Estabilizado 38x24 Previsto para competir até 2022.  

Aline Lima 31 24° mundial - Curling Crescente 31x24 Previsto para competir até 2022 

Marcio 
Cerquinho 

36 - - Curling Crescente 36x24 Previsto para competir até 2022 

Anne Shibuya 30 - - Curling Crescente 30x24 Previsto para competir até 2022 
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1.1.2 ATLETAS EM DESENVOLVIMENTO 

1.1.2.1 Análise Quantitativa 

Colocação / Competição 

Ciclos 

-1 ciclo Atual +1 ciclo +2 ciclo 

20011 – 2014 2015 - 2018 2019 - 2022 2023 - 2026 

Gênero M F M F M F M F 

TOP 03 

Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 

J.O.J.  0 0 0 0 0 0 0 0 

TOP 08 

Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 

J.O.J. 0 0 1* 1* 0 0 0 0 

TOP 16 

Mundial 0 0 1* 1* 1* 1* 2** 2** 

J.O.J.  0 0 0 0 1* 1* 2** 2** 

*Bobsled  / **Bobsled e Curling 
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1.1.2.2 Análise Qualitativa  

Nome do atleta Idade 
Posição no 

ranking 
Modalidade 

Evolução do 
desempenho 

do atleta 

Informações para verificar o CAP para conquista de 
medalhas 

Idade dos atletas X 
Idade dos 
campeões 

internacionais 

Informação adicional 

 Marley Linhares 16   -  Bobsled  
 5° lugar no pré-

olímpico da 
juventude 

 16x18 
Projeto desenvolvimento previsto para 

2017/2018 

 Jessica Vitoria  17  -  Bobsled 
 5° lugar no pré-

olímpico da 
juventude 

 17x18 
Projeto desenvolvimento previsto para 

2017/2018 

 Amanda Kalluf 14  - Patinação Artística 
 2017 entrará 

no Junior 
13x15  Previsto competir em junior em 2017. 

 Gabriel 
Ohnmatcht 

 16  - 
 Patinação de 

Velocidade 
 2017 entrará 

no Junior  
 16x18 Previsto competir em junior em 2017. 

 João Victor da 
Silva 

 14  - 
Patinação de 
Velocidade 

 2018 entrará 
no Junior  

 14x18 
Programa de desenvolvimento em 

2017. 
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1.2 Análise Financeira e Captação de Recursos  

 

TIPO DE PROJETO 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

TOTAL 

Lei Agnelo Piva  R$ 1.475.000,00  R$ 2.085.090,00  R$ 2.235.200,00  R$ 5.795.290,00 

Federações Internacionais    R$ 48.239,87  R$ 68.868,95  R$ 117.108,82 

 

 

1.2.2 Descreva abaixo o plano de captação de recursos da sua Organização Esportiva utilizado nesse período. 

No período de 2013 à 2014 a CBDG recebeu somente recursos oriundos da Lei Agnelo Piva.   
Não houve nenhuma outra captação de recursos relevante neste período. 
 
Nos anos de 2015 e 2016 a confederação começou a receber valores advindos das Federações Internacionais, baseado em projetos de fomento e 
desenvolvimento das modalidades. 
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1.3 Análise de Disseminação e Massificação   

1.3.1 Entidades Dirigentes e de prática 

Nº de Federações  
Nº de entidades de 

prática 
Principais Entidades formadoras da modalidade - 

inserir o(s) nome(s) da(s) Entidade(s) 

 1 5  

Clube Paulista de  Desporto no Gelo, Federação 
Paulista de Hockey e Desporto no Gelo, Associação 

Carioca de Patinação Artística no Gelo, Clube Gaucho 
de Desporte no Gelo 

 4 Escolas de Patinação no Gelo 

 

1.3.1.1 Existe alguma tendência de crescimento ou redução do quadro acima? 

Sim. A CBDG está apoiando e reformulando as entidades de forma que estas possam fomentar o esporte e se reestruturarem. Existem grupos 
organizados de Patinação, Hóquei e Curling (exterior) que não estão organizados formalmente. A CBDG está auxiliando estes grupos para que possam 
realizar uma organização formal. 
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1.3.2 Número de atletas por faixa etária 

 
Nº de atletas por faixa etária  

 6-9 anos  0 

10-13 anos  22 

14-16 anos  13 

 17-19 anos 15 

Acima 20 anos 72 

Total 122 

 

1.3.2.1 Existe alguma tendência de crescimento ou redução do quadro acima? 

Sim, estamos realizando o mapeamento de atletas do Curling, Hóquei e da Patinação. Acreditamos que nestas modalidades iremos cadastrar mais 100 
atletas até o final de 2017. Para Bobsled e Skeleton a intenção é mapear cerca de 20 atletas por ano em processos seletivos. 
No caso de executarmos o projeto de Centro de Treinamento no Brasil acreditamos que o número de atletas mapeados poderá de até 1000 atletas até o 
final de 2017. 
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1.3.3 Número de Treinadores registrados  
 

 
Nº de Treinadores registrados  

 

Confederação  1 Hóquei 
1 Bobsled 
1 Curling 

11 Patinação Artística 

 

1.3.3.1 Existe alguma tendência de crescimento ou redução do quadro acima?  

Sim, pretendemos auxiliar na formação de treinadores de patinação no gelo e regulamentar a prática de treinamento no Brasil. Caso tenhamos um 
centro de treinamento com rink de  gelo no Brasil será necessário a formação de treinadores de Curling, Patinação no Gelo e Hóquei no Gelo. 

 

1.3.4 Nível dos Treinadores registrados, conforme definição logo abaixo do quadro 

 
Nível dos Treinadores 

 

Desenvolvimento*  11 

 Aperfeiçoamento* 2 

Excelência* 1 
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* Atividades do Treinador de Desenvolvimento: 

 Oportunizar e promover a criança e o jovem no esporte; 
 Identificar, confirmar e desenvolver os jovens atletas na modalidade; 
 Realizar o planejamento do treinamento em longo prazo; 
 Organizar e avaliar o conteúdo da sessão de treino; 
 Planejar a agenda de treinamento e de competições; 
 Analisar o gesto motor, bem como realizar suas devidas correções; 
 Desenvolver o gosto do jovem pela prática do esporte; 
 Ter como um dos princípios fundamentais a qualidade da saúde. 

 

 Atividades do treinador de Aperfeiçoamento: 

 

 Elaboração do plano anual de treinamento; 
 Organização do plano anual, mensal, semanal, sessão e plano de participação em competições; 
 Organização, direção e avaliação da sessão de treino; 
 Estruturação do sistema de análise dos adversários; 
 Gerenciamento da equipe técnica; 
 Elaboração de relatórios de treino; 
 Participação na formação de treinadores de do curso de Identificação, Promoção e Desenvolvimento de Talentos no Esporte; 
 Liderar equipe multidisciplinar; 
 Desenvolver o aprofundamento máximo do treinamento técnico, tático, físico e psicológico; 
 Promover o controle efetivo da adaptação do atleta às cargas de treinamento; 
 Aprimorar as capacidades competitivas do atleta (participação em competições). 

 

Atividades desenvolvidas pelo treinador de Excelência: 

 Planejar, coordenar, supervisionar e dirigir programas de treinamento dos atletas/equipes Olímpicas; 
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 Buscar a conquista de medalhas nas principais competições internacionais, tais como: Jogos Pan-americanos, Mundiais e Jogos Olímpicos; 
 Elaborar e acompanhar planos de treinamento; 
 Ministrar o treinamento de atletas e/ou equipes de alto rendimento; 
 Elaborar projetos de treinamento para ciclos olímpicos e outras intervenções; 
 Coordenar atividades científicas no monitoramento da preparação dos seus atletas e/ou equipes; 
 Dirigir seleções nacionais em competições internacionais. 

 
 
 
1.3.4.1 Existe alguma tendência de crescimento ou redução do quadro acima? 

Sim. A CBDG já investiu na qualificação de 11 treinadores da patinação artística no gelo que trabalham no Brasil e fomentou diversos workshops sobre 
patinação no gelo, regulamentos e qualificação técnica de treinadores e padronização do modelo de treinamento.  
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1.4 Análise de Estrutura Física, Equipamentos e Materiais  

1.4.1  Local de Treinamento 

Quais são os locais 
de treinamento? 

Cidade/ 
Estado? 

O local é 
próprio ou 
alugado? 

Descreva as 
condições desses 
locais (estrutura 

física) 

Quais são 
os serviços 
de ciências 
do esporte 

desses 
locais? 

É possível 
comparar com 

as boas práticas 
existentes? 

 
É necessário 

algum tipo de 
melhoria? Qual 

tipo? 

Quanto tempo 
para ser 

executada? 

 (S/N) 

 Pista de Bobsled e 
Skeleton 

Lake Placid, 
EUA  

 Parceria 
 Ótima estrutura 
para treinamento 

em alto nível. 
 -  Sim 

Acomodação 
para os atletas  

  Aluguel de casa  

Observações: Os atletas de Curling e Patinação possuem vinculações em rinks em suas cidades de residência. Para os atletas de Bobsled e Skeleton os 
atletas treinam fisicamente no Brasil e na temporada de inverno  o período de treinamento inicial é em Lake Placid.  
 
A CBDG está mapeando outros centros de treinamento fora do Brasil e desenvolvendo um projeto para um centro de treinamento no Brasil. 

 

1.4.2  Equipamentos e Materiais 

Quais equipamentos e 
materiais disponíveis? 

Possuem quantos 
fornecedores de 

equipamentos e materiais?  

Quais são fornecedores de 
equipamentos e materiais? 

Possuem quantos parceiros 
de equipamentos e 

materiais? 

Quais são os parceiros de 
equipamentos e materiais? 

 6 trenós de Bobsled  1 
 BTC/Europa - principal 

marca. 

1 Parceria com fornecedor 
da Latvia para o 

desenvolvimento de trenós 
de bobsled para o Brasil. 

Fornecedor da Latvia 
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 4 trenós de skeleton  1 
Bromley / Europa - principal 

marca. 
 -  - 

 

Observações: 

Estamos desenvolvendo parcerias para instalação de pista de gelo no Brasil operadas pela CBDG.  

Estamos em contato com fornecedores para ice rinks sintéticos, como uma opção para operacionalizar no Brasil. É uma opção que não necessita de energia 

elétrica para manter o gelo e uma solução muita usada principalmente para o treinamento de hóquei ou eventos promocionais. 

 

1.4.3  Confederação / Organização Esportiva 

A Confederação possui sede 
própria ou é alugada? 

Cidade e Estado? 

Local da residência do 
Presidente 

(Cidade e Estado) 

 Sede Alugada Porto Alegre, RS   Pelotas, RS 
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1.5 Análise do Modelo de Gestão 

 

 

 

Presidente

Administrativo Comunicação e Mkt
Gerências/Diretorias 

Esportivas

Conselho Financeiro

Superintendente
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O Superintendente atualmente é o executivo da CBDG e responsável pelo alinhamento de todos os projetos esportivos da entidade as estratégias definidas 

e aos recursos financeiros existentes. Possui autonomia de decisão, desde que os projetos estejam alinhados ao planejamento esportivo e orçamentário 

prévio.  

Os planos e estratégias são definidos pelo Presidente, Superintendente e Diretorias Esportivas e o ciclo de alinhamento do plano esportivo e orçamentário é 

constante entre presidente, superintendente e diretorias (quando se aplica), porém ainda não existe um processo formal definido.  

Na área esportiva a CBDG está constituindo diretorias esportivas para cada modalidade e possui um gerente de projetos esportivos responsável por 

gerenciar, executar e acompanhar todos os projetos esportivos.  

As diretorias esportivas têm a função de trabalhar estratégias de gestão e desenvolvimento para cada modalidade, compartilhar análises e visões 

estratégicas. As diretorias não são remuneradas, porém são referências na modalidade e auxiliam na definição das estratégias para o médio e longo prazo, 

fomentando projetos e comunicando os objetivos norteadores para a comunidade vinculada à modalidade esportiva. Podem ser formadas pela diretoria da 

modalidade uma comissão composta por 3 ou mais pessoas, afim de auxiliar a diretoria no desenvolvimento de estratégias e projetos. 

A área de comunicação e marketing possui a responsabilidade de gerenciar os processos e projetos de comunicação e divulgação da CBDG. Atualmente a 

CBDG possui um gestor de comunicação responsável pela área. Ainda não estamos realizando processos ou atividades de marketing esportivo. 

Na área do administrativo a CBDG possui um gestor e 2 funcionários, responsáveis pelos processos administrativo, recursos humanos, financeiro e prestação 

de contas de todos os projetos esportivos e não esportivos da entidade.  
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1.6 Análise da Estrutura de Pessoas da OE  

1.6.1  Estrutura de Departamentos/ Áreas existentes na OE 

Departamento /  
Área existentes na OE  

Quantidade Colaboradores 
por departamento/área 

Principais atribuições do 
Departamento/Área 

Existe necessidade de 
alteração na estrutura do 

Departamento/Área? 
Quais? 

 Administrativo  3 
Contabilidade, processos 

administrativos, prestação de 
contas, RH, contratos, financeiro. 

 Sim. 
Reformulação de alguns 

processos e treinamento. 

 Comunicação/Mkt 1  
Comunicação externa e interna, 
mídias e canais da CBDG, gestão 

de MKT e oportunidades 
 Sim 

Implantação de serviços 
de comunicação. 

 Gestão Esportiva  1 Gestão de Projetos Esportivos  Não  

 Superintendência  1  
Gestão e alinhamento dos 

projetos esportivos às 
estratégias e orçamento 

 Não  
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1.6.2  Descrição de cargos 

Cargo(s) existente(s) 
Quantidade de 
colaboradores 

por cargo(s) 
Descrição das responsabilidades do cargo 

Forma de 
contratação (CLT / 

RPA / PJ) 

Carga horária 
de trabalho por 

dia 

 Superintendente  1  Gestor executivo de Esportes  CLT  8h 

 Gerente Administrativo 1  
 Responsável pelos processos administrativo, prestação de contas, 

rh, financeiro, contabilidade e contratos 
 CLT  8h 

 Gerente de Projetos 
Esportivos 

 1  Responsável pela gestão dos projetos esportivos das modalidades  CLT  8h 

 Gerente de 
Comunicação 

 1 Responsável pela gestão dos processos de comunicação.   PJ  - 

 Analista Administrativo  2 
 Responsável por processos de prestação de contas e processos 

administrativos. 
 CLT  8h 

Estagiários 2 Estagio de administração e comunicação e esportes. - 6h 
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2. A Estratégia 
 

2.1 Missão 
Dar suporte e apoio aos atletas que queiram competir nos desportos no gelo e que 
tenham a ambição de participar nos Jogos Olímpicos de Inverno, bem como estruturar 
projetos base que viabilizem a prática, a competição e o surgimento de novos atletas. 

 

2.2 Visão 
Possuir seleções permanentes em cada modalidade e possuir resultados esportivos top 10 
mundial em 2 modalidades até 2022. 

 

2.3 Valores 
Compromisso com a gestão, ética, respeito ao estatuto, transparência, cooperação nas 
relações humanas. 
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2.4 Análise SWOT 

 

Ajuda Atrapalha 

A
m

b
ie

n
te

  

In
te

rn
o

 
 Gestão administrativa eficiente 

 Planejamento e acompanhamento de 
metas 

 Continuidade administrativa 

 Espírito de mudança, inovação e 
modernização  

 Processos de Governança 
 

 Adequação orçamentária 

 Gestão financeira básica 

 Alto custo para prática e treinamento 

 Gestão ineficiente do Capital 
Intelectual 

 Baixa utilização de ciência do esporte 

 Fraca presença na mídia 

 Estruturas para prática escassas ou 
deficientes no Brasil 

 

A
m

b
ie

n
te

  

Ex
te

rn
o

 

 Programas governamentais de apoio 
e incentivo ao esporte 

 Interesse e programas das Fed. 
Internacionais 

 Número  elevado de brasileiros  no 
exterior 

 Aceitação e interesse dos esportes de 
inverno em crescimento no Brasil 

 Leis de Incentivo fiscal ligadas ao 
esporte 

 Crescimento de mídia na internet 

 Internacionalização das transmissões 
dos esportes no gelo 

 Desvalorização cambial do real 

 Estrutura para práticas escassas 

 Divisão do mercado na captação de 
recursos para o esporte 

 Cenário econômico e político do Brasil 

 Retração e instabilidade econômica e 
baixo poder aquisitivo 

 Baixo prestígio internacional 
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2.5 Mapa Estratégico 

 

Confederação Brasileira de Desportos no Gelo 

MISSÃO: Dar suporte e apoio aos atletas que queiram competir nos desportos no gelo e que tenham a ambição de participar 
nos Jogos Olímpicos de Inverno, bem como estruturar projetos base que viabilizem a prática, a competição e o surgimento de 
novos atletas. 

R
es

u
lt

ad
o

s 

Sustentabilidade financeira da 
OEO 

Elevar o número de pessoas 
interessadas na prática do 
desporto e atletas filiados 

Centro de treinamento e 
desenvolvimento dos esportes 
no gelo no Brasil 

Ética e transparência da gestão 
Desenvolver uma marca 
esportiva 

Evolução dos resultados 
esportivos e de recordes 

        

C
lie

n
te

s 

  
Garantir o retorno positivo da 
marca e mídia ao patrocinador   

  
Promoção dos ideais e valores 
olímpicos 

Desenvolver programas de alto 
rendimento para os desportos 
no gelo 

Implementar uma unidade de 
negócio para fomentar e 
desenvolver novos modelos de 
negócios e captar recursos 

Desenvolvimento de produtos 
e serviços para divulgação dos 
desportos do gelo 

Incrementar a oportunidade 
de prática dos desportos no 
gelo para brasileiros em 
centros de treinamento no 
Brasil ou exterior 

        

P
ro

ce
ss

o
 Desenvolver um processo de 

governança e gestão 
profissional da entidade 

Processo de captação e gestão 
de informação e conteúdos 
sobre atletas e desporto no 
gelo 

Processo de Intercambio 
científico com centros de 
formação de alto desempenho 
e referências nos desportos no 
gelo 

Implantar processo financeiro 
e orçamentário anual 

Aprimorar o planejamento e 
execução de projetos 
esportivos e projetos de 
fomento ao esporte 

Processo para 
desenvolvimento de projetos 
para leis de incentivo 

        

A
p

re
n

d
iz

ad
o

 

Reestruturar a equipe de 
trabalho por competências 
visando os objetivos da OEO   

Capacitar técnicos, instrutores 
e professores das modalidades 

  

Implementar atividades para 
incrementar a comunicação e 
conhecimento da equipe de 
trabalho nos projetos e 
resultados e estratégias da 
confederação: endomarketing   

VALORES: Compromisso com a gestão, ética, respeito ao estatuto, transparência, cooperação nas relações humanas. 
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3. A Estratégia com o Desdobramento 
 
3.1 Indicadores e Metas 
 

NOME DESCRIÇÃO 
MEMÓRIA 

DE 
CÁLCULO 

UNIDADE ORIGEM OBJETIVO PERIODICIDADE RESPONSÁVEL PRAZO 
SITUAÇÃO 

ATUAL 
META 

N° de atletas 
cadastrados 

Atletas 
vinculados à 
CBDG 

- Número 
Sistema de 
Cadastro e 

Gestão 

Verificar o 
mapeamento de 

atletas 
Semestral Projeto Esportivo jun/17 20 150 

N° de atletas 
filiados 

Atletas filiados 

- Número 
Sistema de 
Cadastro e 

Gestão 

Atletas que estão 
competindo 

Semestral Projeto Esportivo jun/17 120 200 

N° de 
medalhas em 
competições 
internacionais 

Resultados 
internacionais 

- Número 
Calendário 
Esportivo 

Resultado 
esportivo 

internacional 
Anual Projeto Esportivo dez/17 3 6 

Ranking 
mundial anual 
dos atletas e 
equipes Ranking Mundial 

- Número 
Federações 

Internacionais 

Resultado 
esportivo 

internacional 
Anual Projeto Esportivo abr/16 - 

top20 em 1 
modalidades 

Total da 
receita -  
Não LAP Receita bruta 

- Número 
Relatório 

Financeiro 
Gestão 

Financeira 
Semestral Administrativo jun/17 0 R$200.000,00 

Percentual do 
aumento da 
receita total 

Aumento de 
receita 

- Número 
Relatório 

Financeiro 
Gestão 

Financeira 
Semestral Administrativo jun/17  10% 

N° de fontes 
de receitas 

Origens de 
receitas 

- Número 
Relatório 

Financeiro 
Gestão 

Financeira 
Semestral Administrativo jun/17 0 3 
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N° de 
programas de 
alto 
rendimento 

Treinamento 
Alto Rendimento 

- Número 
Gestão 

Esportiva 
Gestão Esportiva Anual Gestão Esportiva dez/17 1 2 

N° de 
programas 
para detecção 
de talentos 

Treinamento 
base 

- Número 
Gestão 

Esportiva 
Gestão Esportiva Anual Gestão Esportiva dez/17 0 2 

Política de 
investimento  
em atletas 

Critérios de 
investimento 

- Politica 
Gestão 

Esportiva 
Gestão Esportiva Semestral Gestão Esportiva jun/17 0 

Definição de 
política para 

cada 
modalidade 

N° de 
oportunidades 
para a prática 
do desporto 
no gelo no 
Brasil 

Oportunidade de 
prática do 
desporto 
anunciada pela 
CBDG 

- Número Comunicação 
Divulgação e 
fomento das 
modalidades 

Semestral Comunicação jun/17 0 6 

N° de 
oportunidades 
divulgadas 
para a prática 
do desporto 
no gelo no 
exterior 

Oportunidade de 
prática do 
desporto 
anunciada pela 
CBDG 

- Número Comunicação 
Divulgação e 
fomento das 
modalidades 

Semestral Comunicação jun/17 0 8 
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N° de 
oportunidades 
gerenciadas 
para a prática 
do desporto 
no gelo no 
exterior 

Oportunidade de 
prática do 
desporto 
gerenciada pela 
CBDG 

- Número 
Gestão 

Esportiva 

Desenvolvimento 
de 

oportunidades, 
fomento e 

identificação de 
atletas 

Anual Gestão Esportiva dez/17 1 3 

Marca CBDG 

Gestão de 
marcas da CBDG 

- Relatório 
Gestão de 
imagem e 

Mkt 

Gestão de 
marcas e Gestão 

de imagem 
Trimestral Comunicação abr/17 - 

Relatório de 
marcas 

N° de projetos 
de divulgação 
dos desportos 

Comunicação 

- Número Relatório 
Verificação de 

projetos de 
divulgação 

Semestral Comunicação Jun/17 0 2 

N° de projetos 
de Mkt Marketing 

- Número Relatório 
Verificação de 

MKT 
Semestral Mkt Jun/17 0 2 

N° de projetos 
de novos 
modelos de 
negócios 

Comercial 

- Número Relatório 

Verificar projetos 
de novos 

modelos de 
negócio 

Semestral Comercial Jun/17 1 3 

N° de Projetos 

Número totais 
de projetos 

- Número 
Sigef / 

Relatório 

Dimensionar o 
número de 

projetos 
Semestral Administrativo Jun/17 - - 
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N° de pré-
planejamento 
de projetos 
esportivos 

Pré-planejameto 
formal de 
projetos 
esportivos 

- Porcetagem Relatório 
Controle de 

planejamento 
esportivo 

Semestral Gestão Esportiva Jun/17 0 75% 

N° de reuniões 
de 
planejamento 
de projetos 

Reunião de 
planejamento de 
projeto esportivo 

- Número Relatório 
Controle de 

planejamento 
esportivo 

Semestral Gestão Esportiva Jun/17 0 7 

Manual de 
procedimentos 
e processos 

Manual de 
procedimento 

- Manual Relatório 
Padronizar e 

registrar 
atividades 

Anual Administrativo dez/17 - 
Manual 

Revisado 

Processo de 
endomarketing 

Manual de 
procedimento 

- Manual Relatório 
Padronização do 
endomarketing 

Anual Comunicação dez/17 - Processo 

N° de ações de 
endomarketing 

Ações de 
endomarketing 
executadas 

- Número Relatório 
Alinhamento e 
comunicação 

interna 
Semestral Comunicação Jun/17 0 4 

Mapa de 
competências 
e descrição de 
cargos 

Mapa de 
competências 
por setor 

- Mapa Relatório 
Alinhamento do 

RH a necessidade 
da CBDG 

Anual Superintendência Dez/17 0 1 

N° de 
treinamento 
para 
funcionários 

Desenvolvimento 
dos funcionários 

- Número Relatório 
Agregar 

conhecimento 
Semestral Superintendência Jun/17 0 2 

N° de projetos 
para Lei de 
Incentivo 

Projetos 
passíveis de 
serem 
submetidos a leis 
de incentivo 

- Número Relatório 
Aprovação de 

projetos de lei de 
incentivo 

Semestral 
Projetos 

Esportivos 
Jun/17 0 1 
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3.2 Projetos  

3.2.1 Ficha técnica dos projetos – ref. Ano de 2017. 

Nome do 
Programa 

Nome do Projeto 
Objetivos, justificativas 

e/ou benefícios 

 
Envolvidos 
no projeto 

Valor/Custo 
do projeto 

Fonte de 
recurso (LAP / 

patrocínio, 
Convênio ME, 

outros) 

Tipo do 
projeto

* 

Data de início e 
do término do 

projeto 

 Centro de 
Treinamento 

 Centro de 
Treinamento no Brasil 

Fonte de novas recursos, 
escolas de patinação, 
hóquei e curling, eventos, 
campeonatos e shows. 

 CBDG, Rinque 
de Patinação, 
Prefeitura, 
Federações 
Internacionais 

 R$240 mil  Lap, 
Patrocínios, 
Outros. 

 3.4  01/01/2017 a 
01/05/2017 

 Gestão  Governança e Gestão 
Estratégica 

Implementação de 
Gestão estratégica. 

 CBDG, Filiados 
Membros de  
Assembleia 

 R$50 mil  Lap, Outros.  1.1  15/12/2016 a 
30/12/2017 

Gestão Filiação e associação e 
plano de benefícios 

Serviços de filiação e 
informação e plano de 
benefícios. 

CBDG, Parceiros - Outros 1.1 - 

Comunicação  Marca para o 
Desporto no Gelo 

Marca esportiva para os 
desportos no gelo. 

 CBDG, 
Parceiros 

 R$20 mil  Outros  1.1  15/06/2016 a 
30/01/2017 

 Centro de 
Treinamento 

 Centro de 
treinamento em Lake 
Placid – Projeto Casa 
Brasil 

Opção para treinamento 
e prática para brasileiros 
fora do Brasil e um centro 
de excelência em ice 
esportes. 

 CBDG  R$200 mil Lap, Outros.   3.4  01/05/2017 a 
30/12/207 

 Serviços Produtos e Serviços 
para Ice Rinks no Brasil 

Desenvolvimento de 
serviços para capacitar 

 CBDG  R$5 mil  Outros  -  01/02/2017 a 
30/06/2017 
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donos de pistas de 
patinação no Brasil. 

Registro de 
atletas e 
praticantes 

Implantação de 
processo de 
mapeamento e 
registro de atletas 
brasileiros no Canada 
e EUA 

Mapeamento de 
brasileiros praticantes ou 
potenciais praticantes de 
desportos no gelo que 
morem no Canada e EUA. 

CBDG, 
Federações 
Internacionais 

R$10 mil Outros - 01/02/2017 a 
30/06/2017 

Parcerias Parcerias com centros 
de prática e 
treinamento dos 
desportos no gelo 

Opções para prática e 
treinamento em centro 
de treinamento fora do 
Brasil. 

CBDG, 
Federações 
Internacionais 

R$ 30 mil LAP 1.1 01/05/2017 a 
30/12/2017 

Gestão Implementação de 
Gestão Financeira 

Detalhamento e visão 
financeira da entidade. 

CBDG R$5 mil LAP 1.2 01/03/2017 

Gestão Formalizar Office em 
São Paulo - parceria 

Possibilidade de 
desenvolver projetos e 
negócios em São Paulo.  

CBDG R$30 mil LAP 1.2 01/10/2016 a 
31/12/2017 

Gestão Formalizar Office nos 
EUA 

Possuir sede nos EUA e 
poder movimentar 
recursos financeiros de 
projetos financiados pelas 
Federações 
Internacionais. 

CBDG R$18 mil Outros 1.2 01/03/2017 a 
31/12/2017 

Comunicação Revista CBDG Canal de comunicação da 
entidade, divulgação de 
parceiros, fomento das 
modalidades e projetos 
esportivos. 

CBDG R$ 15 mil LAP 1.1 15/12/2016 a 
30/12/2017 

Comunicação TV CBDG Canal de comunicação da 
entidade, divulgação de 

CBDG R$ 30 mil LAP 1.1 01/06/2017 a 
30/12/2017 
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parceiros, fomento das 
modalidades e projetos 
esportivos. 

Curling Campeonato Brasileiro 
de Curling 

Mapeamento de atletas e 
definição de seleções. 

CBDG R$70 mil LAP 4.3 01/06/2017 a 
15/12/2017 

Curling Seleção Duplas Mista – 
Campeonato Mundial 

Representação em 
Campeonato Mundial de 
Curling. 

CBDG R$15 mil LAP 4.3 15/01/2017 a 
30/04/2017 

Curling Seleção Masculina e 
Feminina – 
Campeonato Mundial 

Qualificatório para o 
Mundial 2017 de Curling. 

CBDG R$20 mil LAP 4.3 01/01/2017 a 
15/02/2017 

Bobsled Equipe Olímpica 
Permanente de 
Bobsled 

Treinamento em alto 
nível visando os Jogos 
Olímpicos de Bobsled 

CBDG R$350 mil LAP, Outros 3.4 01/01/2017 a 
30/12/2017 

Bobsled  Evento teste na pista 
dos Jogos Olímpicos 
2018 

Treinamento e 
competição na pista sede 
dos Jogos Olímpicos 2018 

CBDG R$70 mil LAP 4.3 15/01/2017 a 
30/03/2017 

Programa de 
competição 
Bobsled 
2017/2018 

Projeto Pré-Olímpico 
do Bobsled 

Competições nos EUA e 
Canada visando 
qualificação para os Jogos 
Olímpicos 

CBDG R$ 280 mil LAP 4.3 01/09/2017 a 
15/01/2018 

Centro de 
Treinamento 

Projeto Construção de 
Trenó de Bobsled 

Construção de trenó de 
bobsled visando Jogos 
Olímpicos de 2018 

CBDG R$ 45 mil LAP 3.4 15/01/2017 a 
30/03/2017 

Centro de 
Treinamento 
Bobsled e 
Skeleton 

Centro de 
Treinamento para o 
Bobsled no Brasil 

Construção de Pista de 
Push e local de 
treinamento físico para o 
Bobsled e Skeleton 

CBDG R$ 50 mil Outros - - 

Hóquei no 
Gelo 

Projeto Pan Americano 
de Ice Hockey 

Participação em 
Campeonato Pan 

CBDG R$ 75 mil LAP 4.3 01/05/2017 a 
30/06/2017 
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Americano de Hóquei no 
Gelo 

Patinação de 
Velocidade 

Seleção de Patinação 
de Velocidade 

Mapeamento de atletas 
para participação em 
treinamentos 
internacionais 

CBDG R$35 mil LAP 3.4 01/02/2017 a 
15/08/2017 

Patinação 
Artística 

Campeonato Brasileiro 
de Patinação Artística 
no gelo 

Campeonato Brasileiro de 
Patinação Artística 

CBDG R$35 mil LAP 4.3 01/10/2017 a 
15/12/2017 

Patinação 
Artística 

Workshops de 
Patinação Artística no 
gelo 

Treinamento e 
qualificação de pessoas 
envolvidas com patinação 
no gelo no Brasil 

CBDG R$25 mil LAP 2.3 01/03/2017 a 
30/07/2017 

Patinação 
Artística 

Seleção de Patinação 
Artística no gelo 

Treinamento e 
Competição da seleção 
de patinação artística no 
Gelo 

CBDG R$ 250 mil LAP 3.4 01/01/2017 a 
30/12/2017 

Patinação 
Artística 

Show de Patinação no 
Gelo no Brasil 

Divulgação e fomento do 
esporte no Brasil 

CBDG R$ 200 mil Outros - - 

Skeleton 
Projeto Skeleton – 

equipe de 
desenvolvimento 

Projeto de iniciação e 
treinamento no skeleton 

CBDG R$ 100 mil LAP 3.4 01/01/2017 a 
30/03/2017 

Gestão 
Manutenção da 

Entidade 

Manutenção e gestão da 
entidade 

CBDG R$380 mil LAP 1.2 01/01/2017 a 
30/12/2017 

Fomento 
Fomento e 

Divulgação das 
Modalidades 

Fomento e Divulgação 
das Modalidades 

CBDG R$150 mil LAP 1.1 01/01/2017 a 
30/12/2017 

Valor total estimado aproximado para o ano de 2017: R$ 2.803.000,00. 
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3.2.2 Quadro de Investimento Total 

TIPO DO PROJETO DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

FOMENTO   TOTAL R$ 200.000,00 R$ 257.500,00 R$ 275.375,00 R$ 294.643,75 R$ 1.027.518,75 

MANUTENCAO DA ENTIDADE                   TOTAL R$ 430.000,00 R$ 499.000,00 R$ 528.950,00 R$ 560.897,50 R$ 2.018.847,50 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL R$ 110.000,00 R$ 145.500,00 R$ 154.275,00 R$ 163.638,75 R$ 573.413,75 

CENTRO DE TREINAMENTO                    SUB-TOTAL R$ 450.000,00 R$ 515.000,00 R$ 550.750,00 R$ 589.287,50 R$ 2.105.037,50 

EQUIPES PERMANENTES                      SUB-TOTAL R$ 500.000,00 R$ 525.000,00 R$ 551.250,00 R$ 578.812,50 R$ 2.155.062,50 

ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL        SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 55.000,00 R$ 60.500,00 R$ 165.500,00 

ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR      SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

PREPARAÇÃO TÉCNICA TOTAL R$ 950.000,00 R$ 1.090.000,00 R$ 1.157.000,00 R$ 1.228.600,00 R$ 4.425.600,00 

MANUTENÇÃO DE ATLETAS TOTAL R$ 110.000,00 R$ 140.500,00 R$ 148.775,00 R$ 157.588,75 R$ 556.863,75 

AUXILIO NA ORGANIZACAO DE COMPETICOES    SUB-TOTAL R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 55.000,00 R$ 60.500,00 R$ 215.500,00 

ORG DE COMPETICOES INTERNACIONAIS        SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 

ORG DE COMPETICOES NACIONAIS             SUB-TOTAL R$ 200.000,00 R$ 205.000,00 R$ 220.250,00 R$ 236.762,50 R$ 862.012,50 

PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS       SUB-TOTAL R$ 800.000,00 R$ 840.000,00 R$ 882.000,00 R$ 926.100,00 R$ 3.448.100,00 

PART EM COMPETICOES NACIONAIS            SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
ESPORTIVOS TOTAL R$ 1.050.000,00 R$ 1.095.000,00 R$ 1.257.250,00 R$ 1.323.362,50 R$ 4.725.612,50 

              

  
TOTAL 
GERAL R$ 2.850.000,00 R$ 3.227.500,00 R$ 3.521.626,00 R$ 3.728.733,25 R$ 13.327.859,25 
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3.2.3 Particularidade das modalidades 

Os trenós novos de bobsled 4man podem custar mais 75 mil euros, podendo a chegar a valores próximos de 1 milhão de euros, dependendo da 
tecnologia empregada. 
Os 3 pilares do bobsled são: equipamento, pilotagem e largada. Atualmente a CBDG possui ótimos equipamentos e estamos no top 10 mundial da 
largada. Precisamos de mais treinamento técnico para melhor a pilotagem o que pode nos habilitar a estar no top 10 mundial da modalidade. 
Curling possui um range de idade de atletas muito maior comparado a outras modalidades. Existem campeões mundiais com mais de 45 anos. 
Um atleta de patinação artística no gelo inicia sua trajetória de treinamento em alto rendimento muito cedo, por volta do 10 anos de idade e não é 
comum ter atletas top mundial com idade superior aos 25 anos.   
Uma equipe de Ice Hockey possui 4 times em uma mesma equipe (chamado de 4 linhas), o que representa 22 atletas em um time e um alto custo para 
viagens e competições. 

 

3.2.4 Quadro de Investimento dos Recursos da Lei Agnelo & Piva 

Item 
da 
Lei TIPO DO PROJETO DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

1.1 FOMENTO   TOTAL R$ 150.000,00 R$ 157.500,00 R$ 165.375,00 R$ 173.643,75 R$ 646.518,75 

1.2 MANUTENCAO DA ENTIDADE                   TOTAL R$ 380.000,00 R$ 399.000,00 R$ 418.950,00 R$ 439.897,50 R$ 1.637.847,50 

2.3 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL R$ 110.000,00 R$ 115.500,00 R$ 121.275,00 R$ 127.338,75 R$ 474.113,75 

3.4 CENTRO DE TREINAMENTO                    SUB-TOTAL R$ 300.000,00 R$ 315.000,00 R$ 330.750,00 R$ 347.287,50 R$ 1.293.037,50 

3.4 EQUIPES PERMANENTES                      SUB-TOTAL R$ 500.000,00 R$ 525.000,00 R$ 551.250,00 R$ 578.812,50 R$ 2.155.062,50 

3.4 ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL        SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

3.4 ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR      SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

3.4 PREPARAÇÃO TÉCNICA TOTAL R$ 800.000,00 R$ 840.000,00 R$ 882.000,00 R$ 926.100,00 R$ 3.448.100,00 

3.5 MANUTENÇÃO DE ATLETAS TOTAL R$ 110.000,00 R$ 115.500,00 R$ 121.275,00 R$ 127.338,75 R$ 474.113,75 

4.6 
AUXILIO NA ORGANIZACAO DE 
COMPETICOES    SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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4.6 ORG DE COMPETICOES INTERNACIONAIS        SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

4.6 ORG DE COMPETICOES NACIONAIS             SUB-TOTAL R$ 100.000,00 R$ 105.000,00 R$ 110.250,00 R$ 115.762,50 R$ 431.012,50 

4.6 PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS       SUB-TOTAL R$ 800.000,00 R$ 840.000,00 R$ 882.000,00 R$ 926.100,00 R$ 3.448.100,00 

4.6 PART EM COMPETICOES NACIONAIS            SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 

4.6 
ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS ESPORTIVOS TOTAL R$ 900.000,00 R$ 945.000,00 R$ 992.250,00 R$ 1.041.862,50 R$ 3.879.112,50 

                

    
TOTAL 
GERAL R$ 2.450.000,00 R$ 2.572.500,00 R$ 2.701.126,00 R$ 2.836.183,25 R$ 10.559.809,25 

 

3.2.5 Quadro de Investimento dos Recursos Próprios 

TIPO DO PROJETO DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

FOMENTO   TOTAL R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 121.000,00 R$ 381.000,00 

MANUTENCAO DA ENTIDADE                   TOTAL R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 121.000,00 R$ 381.000,00 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 33.000,00 R$ 36.300,00 R$ 99.300,00 

CENTRO DE TREINAMENTO                    SUB-TOTAL R$ 150.000,00 R$ 200.000,00 R$ 220.000,00 R$ 242.000,00 R$ 812.000,00 

EQUIPES PERMANENTES                      SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL        SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 55.000,00 R$ 60.500,00 R$ 165.500,00 

ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR      SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

PREPARAÇÃO TÉCNICA TOTAL R$ 150.000,00 R$ 250.000,00 R$ 275.000,00 R$ 302.500,00 R$ 977.500,00 

MANUTENÇÃO DE ATLETAS TOTAL R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 27.500,00 R$ 30.250,00 R$ 82.750,00 

AUXILIO NA ORGANIZACAO DE COMPETICOES    SUB-TOTAL R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 55.000,00 R$ 60.500,00 R$ 215.500,00 

ORG DE COMPETICOES INTERNACIONAIS        SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 

ORG DE COMPETICOES NACIONAIS             SUB-TOTAL R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 121.000,00 R$ 431.000,00 

PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS       SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

PART EM COMPETICOES NACIONAIS            SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
ESPORTIVOS TOTAL R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 265.000,00 R$ 281.500,00 R$ 846.500,00 

  
TOTAL 
GERAL R$ 400.000,00 R$ 655.000,00 R$ 820.500,00 R$ 892.550,00 R$ 2.768.050,00 

 

3.2.6 Quadro de Investimento dos Recursos advindos de outros 

TIPO DO PROJETO DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

FOMENTO   TOTAL R$ 50.000,00 R$ 55.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.000,00 

MANUTENCAO DA ENTIDADE                   TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

CENTRO DE TREINAMENTO                    SUB-TOTAL R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 125.000,00 R$ 156.250,00 R$ 431.250,00 

EQUIPES PERMANENTES                      SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL        SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR      SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

PREPARAÇÃO TÉCNICA TOTAL R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 125.000,00 R$ 156.250,00 R$ 431.250,00 

MANUTENÇÃO DE ATLETAS TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

AUXILIO NA ORGANIZACAO DE COMPETICOES    SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

ORG DE COMPETICOES INTERNACIONAIS        SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

ORG DE COMPETICOES NACIONAIS             SUB-TOTAL R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 125.000,00 R$ 156.250,00 R$ 431.250,00 

PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS       SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

PART EM COMPETICOES NACIONAIS            SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
ESPORTIVOS TOTAL R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 125.000,00 R$ 156.250,00 R$ 431.250,00 

  
TOTAL 
GERAL R$ 150.000,00 R$ 255.000,00 R$ 250.000,00 R$ 312.500,00 R$ 967.500,00 
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3.3 Diretrizes Estratégicas  

3.3.1 Pilar: Atletas de Elite 

Objetivos  Ações Já existe algum projeto Planejado? 

Desenvolver programas de alto rendimento para os 
desportos no gelo 

Parceria com Centros de treinamento em 
locais de referência no esporte 

Projeto Casa Brasil em Lake Placid 

Evolução dos resultados esportivos e de recordes 
Aperfeiçoamento dos treinamentos de alto 

rendimento e definição de equipes olímpicas 
para cada modalidade 

Projeto Casa Brasil em Lake Placid 
Parceria com centros de treinamento 
Contratação de Técnicos Experientes 

Incrementar a oportunidade de prática dos 
desportos no gelo para brasileiros em centros de 

treinamento no Brasil ou exterior 

Mapeamento de estruturas de prática no 
Brasil 

Desenvolvimento de Parcerias 

Casa Brasil em Lake Placid 
Centro de Treinamento no Brasil 

Parceria com centros de treinamento 

Processo de Intercambio científico com centros de 
formação de alto desempenho e referências nos 

desportos no gelo 

Aproximação com Federações Internacionais 
e centros de formação 

Não 
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3.3.2 Pilar: Atletas em Desenvolvimento 

Objetivos  Ações Já existe algum projeto Planejado? 

Centro de treinamento e desenvolvimento dos 
esportes no gelo no Brasil 

Desenvolvimento de Parcerias Centro de treinamento no Brasil 

Incrementar a oportunidade de prática dos 
desportos no gelo para brasileiros em centros de 

treinamento no Brasil ou exterior 

Desenvolvimento de Parcerias com centros 
de prática e Federações Internacionais 

Casa Brasil em Lake Placid 
Treinamentos Internacionais 

Mapeamento de programas de treinamento 
internacionais 

Processo de Intercambio científico com centros de 
formação de alto desempenho e referências nos 

desportos no gelo 

Aproximação com Federações Internacionais 
e centros de formação 

Não 

 

 

3.3.3 Pilar: Disseminação e Massificação 

Objetivos  Ações Já existe algum projeto Planejado? 

Elevar o número de pessoas interessadas na prática 
do desporto e atletas filiados 

Divulgação das modalidades e Opções de 
prática no Brasil ou exterior 

Centro de Treinamento no Brasil 
Casa Brasil EUA 

Parcerias com Centros de Treinamento 

Centro de treinamento e desenvolvimento dos 
esportes no gelo no Brasil 

Formalização de parcerias e 
desenvolvimento do projeto 

Centro de Treinamento no Brasil 
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Promoção dos ideais e valores olímpicos 
Divulgação dos valores olímpicos em 

projetos esportivos da entidade 
Não 

Desenvolvimento de produtos e serviços para 
divulgação dos desportos do gelo 

Formalização de serviços da CBDG 
Ajustes em estatuto e regulamento da CBDG 

Formalização de filiais da CBDG 

Projeto de implementação de uma área de 
negócios 

 

 

 

3.3.4 Pilar: Estrutura (Física, equipamento, materiais, etc.) 

Objetivos  Ações Já existe algum projeto Planejado? 

Centro de treinamento e desenvolvimento dos 
esportes no gelo no Brasil 

Formalização de parcerias e 
desenvolvimento do projeto 

Centro de Treinamento no Brasil 

Incrementar a oportunidade de prática dos 
desportos no gelo para brasileiros em centros de 

treinamento no Brasil ou exterior 

Parcerias com centros de treinamento fora 
do Brasil  

Opções de prática no Brasil ou exterior 

Centro de Treinamento no Brasil 
Casa Brasil EUA 

Parcerias com Centros de Treinamento 
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3.3.5 Pilar: Gestão 

Objetivos  Ações Já existe algum projeto Planejado? 

Ética e transparência da gestão Implementação de processo de governança 
Projeto de continuidade de evolução da gestão 

Projeto de Governança 

Garantir o retorno positivo da marca e mídia ao 
patrocinador 

Contratação de RH para área de negócios, 
MKT e Comunicação 

Implementação de área de negócios 
Projeto de revista digital 

Projeto de TV digital 
Projeto de MKT 

Desenvolver um processo de governança e gestão 
profissional da entidade 

Implementação de processo de governança 
Projeto de continuidade de evolução da gestão 

Projeto de Governança 

Processo de captação e gestão de informação e 
conteúdos sobre atletas e desporto no gelo 

Gestão de informação, novos processos de 
comunicação, contratação de novo gestor de 

comunicação 

Projeto Revista Digital 
Projeto de TV digital 

Processo de Intercambio científico com centros de 
formação de alto desempenho e referências nos 

desportos no gelo 

Contatos com Federação Internacionais e 
Centros de Treinamentos 

Não 

Implantar processo financeiro e orçamentário anual 
Verificação e atualização do processo 

administrativo e financeiro 
Projeto de Gestão Financeira 

Aprimorar o planejamento e execução de projetos 
esportivos e projetos de fomento ao esporte 

Reformulação de equipe de trabalho e 
Contratação de Gestor Esportivo 

Contratação de Gestor de Comunicação 
Não 
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Processo para desenvolvimento de projetos para 
leis de incentivo 

Implementação de área de Negócio e 
Contratação de Gestor de MKT e comercial 

Contratação de Gestor Esportivo 
Parceria com agências com experiência em 

projetos incentivados 

Projeto de Implementação de processo para 
planejamento de projetos incentivados 

 

 

3.3.6 Pilar: Pessoas 

Objetivos  Ações Já existe algum projeto Planejado? 

Reestruturar a equipe de trabalho por 
competências visando os objetivos da OEO 

Revisão de equipe de trabalho 
Contratação de Gestor de Comunicação, 

Gestor de Projetos Esportivos e Gestor de 
Mkt/Comercial 

Projeto de Implementação de área de negócios 
Projeto de Implementação de processo para 

planejamento de projetos incentivados 

Implementar atividades para incrementar a 
comunicação e conhecimento da equipe de 

trabalho nos projetos e resultados e estratégias da 
confederação: endomarketing. 

Contratação de Gestor de Comunicação 
Planejamento de atividade de divulgação de 

informações e reuniões de planejamento 
 

Capacitar técnicos, instrutores e professores das 
modalidades 

Regulamentação de modalidades no Brasil 
Planejamento de workshops no Brasil 

Centro de treinamento no Brasil 
Projeto de capacitação de treinadores de 

Patinação Artística no Gelo 
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3.3.7 Pilar: Captação de Recursos 

Objetivos  Ações Já existe algum projeto Planejado? 

Sustentabilidade financeira da OEO 

Desenvolvimento de planos para novos 
modelos de negócios 

Desenvolvimento de uma marca para o 
desporto no gelo 

Projeto de marca para desporto no gelo 
Centro de treinamento no Brasil 
Fabricação de trenós de Bobsled 

Centro de treinamento e desenvolvimento dos 
esportes no gelo no Brasil 

Parceria com fornecedor de pista de 
patinação 

Reunião com lideranças das modalidades 
esportivas envolvidas 

Centro de Treinamento no Brasil 

Desenvolver uma marca esportiva 
Desenvolvimento de marca  

Processo de registro de marcas e patentes 
Mapeamento de fornecedores 

Projeto Marca esportiva 

Garantir o retorno positivo da marca e mídia ao 
patrocinador 

Contratação de gestor de comunicação e 
Gestor de Mkt e Comercial 

Projeto Implementação de Unidade de Negócios 

Implementar uma unidade de negócio para 
fomentar e desenvolver novos modelos de negócios 

e captar recursos 

Contratação de gestor de comunicação e 
Gestor de Mkt e Comercial 

Projeto Implementação de Unidade de Negócios 

Desenvolvimento de produtos e serviços para 
divulgação dos desportos no gelo 

Mapeamento de produtos e serviços 
possíveis e viáveis para CBDG 

Não 
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4. A Estratégia em Ação – Modelo de Negócios  
 

 

 

4.1 Projeto Centro de Treinamento de Desportos no Gelo no 

Brasil – Geração de Receita 

Parceiros-chave 
Proprietário de rink de gelo do Brasil e empresas que desenvolvem estruturadas refrigeradas 

com isolamento.  

Fornecedores de energia elétrica. 

Federações Internacionais, clubes e federações. 

 

Atividades-chave 
Prática e treinamento de hóquei no gelo, patinação artística no gelo e curling.  

Escolas de hóquei, patinação e curling.  
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Sessões públicas de patinação para o público em geral.  

Desenvolvimento de show de patinação e hóquei.  

Campeonatos nacionais de patinação, hóquei e curling.  

Eventos empresariais e eventos sociais. 

Formação de treinadores e juízes. Formação de instrutores para rinks públicos de 

entretenimento.  

Espaço para venda de produtos esportivos, academia e alimentação.  

 

Recursos-chave 
Financiamentos de federações internacionais.  

Parcerias com prefeitura e leis de incentivos municipais, estaduais e federais. 

Relacionamentos com Comitê Olímpico e Paralímpico. 

Associação com clubes de práticas do Desportos no Gelo. 

Fontes de receita a partir da associação e pagamento de treinamento especializado. 

Patrocinadores e espaços publicitários. 

Venda de Eventos como workshops, summer/winter camps  e campeonatos.  

 

Proposta de Valor 
Local de prática de hóquei no gelo, patinação no gelo e curling. 

Treinamento especializado de hóquei no gelo, patinação no gelo e curling. 

Clínicas no gelo e fora do gelo sobre os esportes praticados no gelo.  

Eventos empresarias conectando estratégia e trabalho em equipe orientado ao jogo de 

curling. 

Diferenciação e inovação – prática de esportes e realização de eventos. 

Treinamento físico especializado orientado a prática de hóquei no gelo, patinação no gelo e 

curling. 
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Venda de produtos esportivos de hóquei no gelo, patinação no gelo e curling. 

 

Relacionamento com clientes 
Os clientes entendem que a CBDG pode fornecer serviços orientados a prática e ao 

treinamento dos esportes praticados no gelo, bem como fomentar a realização de eventos 

competitivos e não competitivos. 

Profissionais envolvidos com estes esportes no Brasil já demandam oportunidades de 

qualificação em treinamentos especializados, formação de treinadores e juízes e legislação 

das modalidades. 

Não existem fornecedores de treinamento e produtos relacionados aos esportes praticados 

no gelo no Brasil. 

As pessoas já veem a CBDG como referência na oferta de serviços e produtos relacionados ao 

desporto no gelo e um centro de treinamento centralizaria serviços e produtos orientados a 

prática e treinamento das modalidades praticadas sobre o gelo. 

Oferta para a prática e o treinamento de patinação, hóquei e curling. 

 

Canais 
Os principais canais são as mídias digitais existentes (website, redes sociais, revista digital) de 

forma que a oferta de produtos e serviços seja apresentado ao público alvo. 

O local do centro de treinamento deverá ser em cidade de referência no Brasil com presença 

do público alvo (neste caso Rio de Janeiro ou São Paulo) e divulgação e comunicação através 

de mídias tradicionais presentes na cidade deve ser utilizada. 

Os canais que funcionam melhor são as redes sociais da CBDG pois estas já estão sendo 

referência no assunto sobre desportos de gelo no Brasil. 

Realização de eventos promocionais como aulas gratuitas e clínicas de iniciação nas 

modalidades. 

 

Segmento de clientes 
Praticantes, atletas e profissionais envolvidos com desportos no gelo no Brasil. 

Público e atletas de patinação em rodas e hóquei em rodas do Brasil. 

Parceiros e patrocinadores que buscam produtos esportivos diferenciados. 
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Pessoas praticante de curling, hóquei no gelo e patinação no gelo de países da América do 

Sul. 

 

Estrutura de custos 
Adaptação do local para pista de gelo e serviços relacionados: R$100.000,00. 

O custo mais elevado do modelo de negócio é a energia elétrica. 

Recursos humanos especializados na manutenção do gelo possuem custo elevado e devem 

ser treinados fora do Brasil, em especial para a superfície de gelo para o Curling. 

Custo mensal para manutenção de gelo e energia elétrica estimado: R$40.000,00. 

Custo de aluguel de estrutura: parceria com iniciativa privada ou prefeituras, podendo estes 

explorar espaços para alimentação e serviços específicos (academia) – a ser negociado. 

Custos das escolas de patinação, hóquei e curling serão custeadas pelos alunos/atletas 

praticantes. 

Técnicos especializados para a formação de treinadores no Brasil devem vir de outros países 

referências nas modalidades – projetos junto as federações internacionais. 

Atividades de treinamento técnico especializado possuem custos elevados, porém os custos 

podem ser minimizados para eventos em grupos. 

 

Fontes de receita 
Opções de prática e treinamento especializado não são fornecidos no Brasil atualmente. 

Muitas pessoas praticam e treinam fora do Brasil. 

Não existem estrutura para prática de hóquei no gelo e curling no Brasil, seria o único local 

para prática e treino na América do Sul (maior pista coberta da América do Sul permanente).  

Seria possível propor serviços com pagamentos mensais no modelo associativo e serviços 

técnicos especializados em demanda.  

Shows, eventos e campeonatos seriam ótimas fontes de receitas. 

Clínicas especializadas internacionais. 

Espaços publicitários, lojas de equipamentos e produtos esportivos. 
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4.2 Projeto Fabricação de Trenós de Bobsled e iniciação no 

esporte – Geração de Receita 

Parceiros-chave 
Federação Internacional de Bobsled. 

Empresa de fabricação de trenós da Latvia. 

Outras Federações Nacionais. 

 

Atividades-chave 
Desenvolvimento de trenós de bobsled com a marca Bobsled Brasil e escolas de inicialização 
no esporte. Possibilidade de desenvolvimento de monobobs para treinamento e 
desenvolvimento de pilotos e para-bobsled (Paralímpico). 
 
Estamos fechando contrato com uma empresa que fornecerá com exclusividade trenós de 
bobsled customizado para o Brasil e teremos o direito do branding do trenó. Em janeiro de 
2017 já teremos o primeiro trenó Bobsled Brasil.   

 

Recursos-chave 
Desenvolvimento de trenós de Bobsled sob demanda a um custo abaixo do mercado com 
ótima margem comercial. 
Os trenós seriam entregues customizados e poderiam estar conectados a programas de 
treinamento e iniciação no esporte. 
Os resultados das equipes do Brasil de Bobsled seriam o principal marketing da marca 
Bobsled Brasil (marca não oficializada). 

 

Proposta de Valor 
Existem poucos fornecedores de bobsled atualmente e as vezes os fornecedores 

desenvolvem contratos de exclusividade de trenós novos com determinados países.  

Produção de trenós de bobsled customizados para países ou atletas que desejam bons trenós 

a um custo reduzido de mercado. 

A CBDG será capaz de fornecer trenós a um custo 40% menor que o valor de mercado para 

um trenó novo de qualidade e vincular o projeto também com escolas de iniciação e 

treinamento no esporte.  
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Relacionamento com clientes 
O principal relacionamento será a partir dos resultados alcançados pelo Brasil e performance 

do time brasileiro de Bobsled em competições internacionais. 

Participação do Brasil em reuniões e comitês de desenvolvimento da modalidade serão 

importantes para apresentação de propostas para outros países. 

 

Canais 
Relacionamento comerciais desenvolvidos a partir da Federação Internacional de Bobsled. 

Hotsite sobre o Bobsled Brasil, produtos e serviços, em inglês e português. 

 

Segmento de clientes 
Países que não possuem fornecedores próprios de trenós e atletas e clubes de bobsled que 

queiram trenós de competição a um custo reduzido de mercado, bem como iniciação e 

treinamento no esporte. 

 

Estrutura de custos 
A intenção é desenvolver trenós sob encomenda ou comercializar trenós do Brasil semi-novos 

para países menores ou pistas. Não deveremos ter estrutura de custo inicial.  

 

Fontes de receita 
Vendendo 2 trenós por ano, poderíamos alcançar um lucro líquido de 50 mil reais com 

investimento e contra-partida baixos. Venderíamos a marca Bobsled Brasil nos trenós e 

poderíamos agregar outros produtos e serviços relacionados, como iniciação e treinamento 

no esporte utilizando a estrutura utilizada pelo Brasil atualmente. 

Poderíamos vender o name rights dos trenós do Brasil para alguma empresa multinacional 

com atuação no Brasil. 

 

4.3 Outros Projetos 

 Street Curling para eventos in company ou reuniões de planejamento estratégicos de 

grandes empresas. (curling = jogo estratégico e em equipe) 

 Marca esportiva vinculado aos desportos no gelo: produtos e serviços. 
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5.1 Projeto Escolas de Patinação, Hóquei e Curling no Brasil – 

Desenvolvimento de Talentos  

Por que? 
 

Justificativas (Passado) 
Nos últimos 10 anos não há no Brasil um ice rink que proporcione o desenvolvimento de 

modalidades praticadas no gelo, como hóquei no gelo, patinação artística e curling. Não seria 

necessário um ice rink de tamanho olímpico para o desenvolvimento e prática destas 

modalidades. Um ice rink de 20m x 30m permanente proporcionaria o desenvolvimento de 

escolas de patinação e hóquei e também o desenvolvimento de atletas do curling, além de 

outras diversas oportunidades no esporte como campeonatos, show e eventos. Alguns 

pequenos ice rink temporários possuem case de sucesso apenas na patinação de 

entretenimento.  

 

Objetivo SMART 
Construção de um ice rink no tamanho de 20 x 30 em um grande capital do Brasil. Formação 

de escolas de patinação no gelo, hóquei no gelo e curling. Realização de campeonatos locais, 

regionais e nacionais nestas modalidades. Realização de show nacionais e internacionais. 

Realização de workshops com referências internacionais destas modalidades para atletas e 

treinadores. Projetos de iniciação nas modalidades através de projetos sociais e privados. 

Patinação livre em horários específicos para entretenimento. Potencial de locais de 

comercialização no entorno: cafés e lancherias, loja de material esportivo, academias de 

treino funcional e musculação Realização de treinos de verão e inverno em período específico 

alinhado as férias escolares. Intercâmbio com a comunidade sul-americana que prática as 

modalidades e até mesmo fomentar campeonatos internacionais e sul-americanos. Alcance 

de 500 alunos praticantes por mês. 

 

Benefícios 
Seria possível ter inúmeras possibilidades de gerar novas receitas e teríamos a redução em 

custos de treinamentos para alguns atletas que realizam treinamentos e workshops fora do 

Brasil. 

Aumento do número de praticantes e atletas, filiados e associados.  

5. A Estratégia em Ação – Projetos  
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Considerando também este projeto com um case de sucesso teríamos as portas abertas para 

que investidores, incluindo Federação Internacionais, pudessem investir em uma estrutura 

de gelo com tamanho oficial olímpico (30m x 60m), o que seria o 1° ice rink de tamanho 

olímpico da América do Sul e poderia atender demandas para o esportes de toda a 

comunidade sul-americana além de colocar o Brasil em um cenário internacional para estas 

modalidades, incluindo também a patinação de velocidade no gelo que também poderia ser 

praticada. 

 

O que? 
 

Produto 
Rink de patinação de tamanho 20m x 30m, escolas de patinação artística no gelo, hóquei no 

gelo e curling, torneios e campeonatos, workshops e projetos de iniciação no esporte. 

 

Requisitos 
Pista de gelo de 20m x 30m, laterais de proteção. O local deve possuir a possibilidade de 

banheiros, lanchonete, espaço para loja de produtos esportivos e atividades físicas fora do 

gelo. Escola de patinação, hóquei e curling para idades a partir de 4 anos de idade. 

Treinadores e instrutores qualificados. 

Equipamentos para prática das modalidades. 

 

Quem? 
 

Stakeholders (Externos e Fatores Externos) 
Fornecedor da pista de gelo e fornecedor público ou privado do local de instalação da pista.  

Prefeitura da cidade onde a pista será instalada, pois o projeto poderá fomentar a ocupação 

de hotéis e outros modelos de negócio na cidade. 

Os praticantes de patinação e hóquei em rodas certamente teriam interesse e seriam um 

potencial consumidor. As Federações Internacionais também teriam interesse que o Brasil 

abrisse o mercado de esporte de gelo na América do Sul. Projetos de Lei de incentivo federal 

e estadual facilitariam que empresas participassem do projeto.  

A estabilidade da economia e política do Brasil minimizam riscos com relação a custos de 

energia elétrica, impostos e mudanças nas leis de fomento ao esporte. A valorização cambial 



       
 

Planejamento Estratégico – Versão 7.0  Página 49 
 

do Real também seria importante para minimizar custos de produtos importados para a 

prática e desenvolvimento das modalidades.  
 

 

Equipe 
Fornecedor da pista de gelo nacional e equipe de manutenção do gelo. 

Treinadores de patinação, hóquei e curling habilitados para o ensino das modalidades no 

gelo. 

Gestor geral do ambiente, afim de otimizar a utilização do gelo, minimizar custos e maximizar 

o faturamento. 

Gestor de projetos esportivos, responsável pela gestão geral de todos os projetos esportivos.  

Gestor de comunicação para comunicar e disseminar ações e informações das atividades no 

ice rink. 

Equipe de trabalho para manutenção e limpeza do local. 
 

Como? 
 

Premissas 
Fornecedor de local para instalação da pista de gelo, considerando o interesse público ou 

privado de possuir um rinque de patinação no gelo e que este pode trazer vários benefícios a 

cidade ou ao negócio do fornecedor (no caso de um shopping center por exemplo). 

Fornecedor do gelo: atualmente temos contato com fornecedores que possuem a pista no 

tamanho requerido e a pista está parada pois o fornecedor não consegue gerar lucro pois 

conta com um modelo de negócio apenas de entretenimento. A parceria com este fornecedor 

propõe remuneração ao fornecedor proporcional ao faturamento total e risco zero para o 

fornecedor com relação a custos de manutenção da pista, pois a Confederação arcaria com 

os custos iniciais.  

Federações Internacionais possuem recursos para fomento e desenvolvimento de 

modalidades, assim como eventos esportivos específicos. 

Atletas teriam uma ótima opção para prática, treinamento e competição em esportes 

praticados sobre o gelo. 
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Grupo de Entregas 
Parceria com o fornecedor da pista de gelo para instalação e manutenção da pista em um 

modelo de negócio com risco zero para o fornecedor. Custos iniciais seriam responsabilidade 

da CBDG.  

Definição de local para instalação da pista e negociação de modelo de negócio com o 

fornecedor público ou privado. 

Adaptação do local para a instalação da pista e das estruturas de suporte ao modelo de 

negócio. 

Montagem de equipe de operação da estrutura. 

Formalização de escolas de patinação, hóquei e curling e treinadores/instrutores capacitados 

e homologados pela CBDG. 

Equipe comercial e MKT para divulgação e comercialização. 

 

Restrições 
Custo de eventual aluguel ou adequação de ambiente para instalação da pista. 

 

Quando e Quanto? 
 

Riscos 
Aumento de custos de energia elétrica. 

Indisponibilidade de local ou alto custo para local de instalação da pista.  

Desvalorização do real elevada. 

Instabilidade política e cortes de leis de incentivo ao esporte. 

 

Linha do Tempo 
Pré-contrato com fornecedor de pista: Jan/2017 

Local para instalação contratado: Mar/2017 

Montagem de equipe de gestão: Mar/2017 

Instalação da pista e de outros fornecedores: Abr-Mai/2017 
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Abertura de escolas de patinação e calendário de atividades esportivas: Maio/2017.  

 

Custos 
O custo mensal de operação e manutenção da pista de gelo é de aproximadamente 40 mil 

reais/mês. 

Custo de aluguel de local de instalação precisam ser negociados com fornecedor público ou 

privado e o modelo de permuta pode ser considerado.  

Consideramos um custo aproximado de 100 mil reais para adaptação e setup do local. 

Eventual espaço para loja, lanches e academia podem ser negociados e tratados com os 

fornecedores. 

Material esportivo pode ser adquirido com parcerias com federações internacionais. 

Prazos depende principalmente da definição e negociação para o local de instalação. 

Custos das escolas e tempos de práticos poderiam ser negociados através de modelos 

associativos e mensais. 
 

 

5.2 Projeto Casa Brasil em Lake Placid – Projeto de Esporte 

Por que? 
 

Justificativas (Passado) 
Estruturas para a prática e treinamento das modalidades praticadas no em alto rendimento 

são problemáticas pois necessitam de um centro de treinamento especializado, somente 

disponível fora do Brasil. Possuem alto custo, dificuldade de gestão e treinamento dos atletas. 

Atualmente a CBDG possui demanda de um local onde possa centralizar projetos de alto 

rendimento e minimizar custos gerais para a manutenção e desenvolvimento de atletas de 

alta performance.  

 

Objetivo SMART 
Criação de uma casa Brasil em Lake Placid no ano de 2017, pequena cidade no noroeste dos 

EUA, sede de 2 Jogos Olímpicos de Inverno. A cidade possui um custo baixo para moradia de 

atletas e possui todas as estruturas de treinamento necessárias para o desenvolvimento de 
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equipes de alto rendimento. O desenvolvimento de parcerias nos últimos anos proporciona 

acesso a diversas estruturas de prática e treinamento a um custo reduzido e o intercâmbios 

com modelos de treinamento realizados nos EUA. 

As parcerias para utilização das estruturas a um custo reduzidos estão firmadas e a intenção 

seria a CBDG alugar uma casa e manter atletas brasileiros em treinamento de alto nível a um 

custo reduzido, além de possibilitar a realização de seletivas para brasileiros que residem nos 

Eua e Canadá e são praticantes dos esportes praticados no gelo. 

 

Benefícios 
Diminuição de custos de treinamento para projetos de alto rendimento. 

Possibilidade para brasileiros que queiram acessar modelos de treinamento de alto 

rendimento para os esportes no gelo. 

Possibilidade de novas receitas advindas de brasileiros que moram no Canada e EUA e 

poderiam participar de seletivas e poderiam pagar um registro anual para a CBDG. 

Possibilidade para gerar projetos de estudo de inglês e prática de esporte praticado no gelo 

para brasileiros em período de férias. 

Novas possibilidades de parcerias com o aumento do número de brasileiros praticando e 

treinando o esporte na cidade. 

 

O que? 
 

Produto 
Casa Brasil, onde o atleta terá total suporte da CBDG para estadia, alimentação, transporte, 

estudo, pratica e treinamento do esporte. Um serviço onde o atleta terá a possibilidade de 

acessar centros de treinamento de referência por um custo reduzido e ter todo o apoio para 

que possa se preocupar apenas com o treinamento e prático do esporte. 

 

Requisitos 
Parcerias e acesso aos centros de treinamento de Lake Placid e uma casa Brasil com a 

possibilidade de manter até 24 atletas brasileiros hospedados em um mesmo momento. Caso 

necessário um número maior podemos contar com o apoio do Centro de treinamento do EUA 

também para hospedagem ou aluguel de novas casas, o que é uma prática comum na região. 

 

Quem? 
 



       
 

Planejamento Estratégico – Versão 7.0  Página 53 
 

Stakeholders (Externos e Fatores Externos) 
Federação Internacional possui interesse em projetos de fomento e desenvolvimento de 

equipes. 

Atletas brasileiros que moram no Canada e EUA e podem realizar seletivas e participar de 

equipes nacionais (atualmente mais de 1,3milhão de brasileiros vivem nos EUA e Canada). 

Atletas brasileiros residentes no Brasil teriam opção para acessar programas de treinamento 

de alto rendimento por um valor acessível e qualquer época do ano. 

O valor cambial do real é um fator que deve ser monitorado, pois pode afetar o sucesso do 

projeto. 

Projetos de lei de incentivo também devem ser monitorados pois podem proporcionar bolsas 

e recursos que possibilitem que brasileiros participem do programa de treinamento fora do 

Brasil. 
 

 

Equipe 
A intenção da CBDG é arcar com o custo mensal de aluguel da casa e despesas básicas. Seria 

necessário um gestor do projeto em Lake Placid assim como equipe para execução de alguns 

serviços: transporte, alimentação, saúde, tradução, etc. 

O gestor geral do projeto seria responsável por fomentar e buscar mais oportunidades de 

treinamento e conhecimento para os atletas brasileiros. 
 

Como? 
 

Premissas 
Apoio das Federações Internacionais e auxilio em recursos de fomento ao esporte e apoio em 

parcerias com centros de treinamento e estruturas de prática. 

Mapeamento de atletas brasileiros no Canada e EUA.  

Divulgação do projeto para atletas que possuem recursos de incentivo ao esporte: bolsa 

atleta ou outro tipo de incentivo. 

Apoio da CBDG para solicitação de visto e documentação necessária para viagem 

internacional. 
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Grupo de Entregas 
Formalizar parcerias para utilização das estruturas para treinamento e prática esportiva. 

Formalizar uma filial da CBDG nos EUA de forma que a confederação possa realizar negócios 

esportivos nos EUA e adquirir bens de valor com isenção de impostos. 

Definição de equipe de trabalho para o projeto. 

Aluguel de casa e aquisição de uma van para transporte de atletas. 

Formalizar um calendário anual de atividades e projetos esportivos. 

Comercializar pacotes esportivos no Brasil e definir projetos de alto rendimento para as 

modalidades. 

 

Restrições 
Restrição de budget anual para manutenção da estrutura nos EUA. 

Necessidade de aquisição de visto para entrada dos atletas no EUA e Canada. 

 

Quando e Quanto? 
 

Riscos 
Desvalorização cambial do real. 

Não termos acordos de parcerias ou limitação no uso de estruturas de treinamento. 

Custo de treinamento técnico específico. 

 

Linha do Tempo 
Formalizar parcerias para utilização das estruturas para treinamento e prática esportiva: fev-

mar/2017 

Formalizar uma filial da CBDG nos EUA de forma que a confederação possa realizar negócios 

esportivos nos EUA e adquirir bens de valor com isenção de impostos: jan-fev/2017 

Definição de equipe de trabalho para o projeto: mar/2017 

Mapeamento de atividades para aluguel de casa e aquisição de uma van para transporte de 

atletas: abr/2017 
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Formalizar um calendário anual de atividades e projetos esportivos: mai/2017 

Comercializar pacotes esportivos no Brasil e definir projetos de alto rendimento para as 

modalidades: jun-jul/2017 

 

Custos 
Custo anual estimado para aluguel de casa em Lake Placid: $24.000,00 

Custo de gestão e manutenção: $20.000,00 

 

 

 

Diante do trabalho e estudo realizado chega-se a conclusão que o processo de planejamento 

estratégico é fundamental para o crescimento e fortalecimento da entidade, pois além de 

nortear as atividades e projetos assume também grande responsabilidade para a idealização 

e construção do futuro almejado, visando a continuidade e o alcance dos resultados 

esportivos e financeiros ao qual a instituição se propõe. O mapa estratégico, os indicadores e 

metas, o desdobramento dos objetivos em projetos e os modelos de negócios inicialmente 

propostos visam garantir o foco, o alinhamento e direcionamento para alcance da posição 

futura e resultados esperados. 

6. Conclusão  


