


Etapas

AUTODIAGNÓSTICO VERIFICAÇÃO RESULTADOS

 Autoavaliação das 
práticas da entidade

 Disponível para 
todas as entidades

 Processo de 
desenvolvimento e 
aprendizagem

 Relatório de 
diagnóstico online –
oportunidades para 
o planejamento da 
entidade

 Envio de 
documentação para 
análise prévia

 Visita do(a) 
verificador(a) 
credenciado

 Parecer do verificador 
com orientações para 
melhoria das práticas

 Avaliação pelo porte 
da entidade

 Divulgação das 
entidades com grau 
satisfatório a 
excelente

 Confidencialidade das 
informações das 
entidades que não 
alcançaram o grau 
satisfatório

Relatório 
individual e 

comparativos

Parecer com 
orientações de 

melhoria

Reconhecimento 
das boas práticas 

adotadas



Processo de verificação
Após a realização da autoavaliação com base no preenchimento do questionário,  um relatório individual é emitido. 
Neste relatório será possível medir a performance da organização e averiguar o desempenho médio das outras 
entidades que também autorizaram o uso de seus dados para os comparativos.

Para participar do Rating Integra, a entidade dá inicio ao processo de verificação externa, disponibilizando 
documentos de análise prévia na plataforma online. Ao terminar de submeter a documentação, o Instituto 
Ethos entrará em contato com a entidade para a alocação do verificador. 

Os documentos submetidos serão analisados pelo verificador, que poderá solicitar mais alguma informações antes 
da visita in loco. Na visita in loco, o verificador realizará entrevistas e poderá solicitar documentos adicionais e 
entrevistar. Como resultado da visita presencial, a entidade receberá um parecer com a avaliação do verificador. 

Se a entidade concordar com as informações ali contidas, o processo de verificação será encerrado, caso contrário, o 
verificador analisará quais pontos foram contestados pela entidade e emitirá um novo parecer que passará 
novamente sobre o crivo da entidade para que o processo possa ser encerrado. 

Logo após, análises comparativas serão realizadas para classificação e posterior divulgação do desempenho das 
entidades esportivas quanto ao seu grau de adaptação às melhores práticas de governança, integridade e 
transparência.



Verificação e resultados

Faixa de 
Arrecadação 
Anual (R$ 
milhões)

Valor da Verificação 
(R$)

Até 8 3.800,00

De 8,1 a 40 5.250,00

De 40,1 a 200 6.720,00

Acima de 201 8.250,00

Despesas de deslocamento, nos casos
de viagens até 100 km, já estão
inclusas. Em caso de distâncias
maiores que essa, ficarão sob a
responsabilidade da entidade
contratante.

Importante ressaltar que, além dos
serviços de verificação, a entidade
receberá um relatório de
oportunidades de melhoria.

Tabela de preços
Verificação



www.ratingintegra.org.br

Realização

Dúvidas e suporte:

Tel. 11 3897 2439

integra@ethos.org.br


