


Capítulo 1 - Sobre a iniciativa

O Rating Integra é um 

vetor de mudança e 

indutor de boas práticas  

de governança, integridade 

e transparência às 

confederações esportivas, 

federações e clubes.

1.1. O Rating Integra é um vetor de mudança e indutor de boas práticas de
governança, integridade, transparência e gestão entre confederações
esportivas, federações e clubes, cujo propósito é medir o grau de
adaptação de uma determinada entidade esportiva às práticas esperadas
por seus patrocinadores, atletas e a sociedade brasileira como um todo.
Seus objetivos são:

 aprimorar os mecanismos de governança e da gestão da
integridade e transparência das entidades esportivas no
Brasil;

 classificar e reconhecer as entidades esportivas que
apresentem melhor desempenho nessa área.

1.1.1. Para fins deste Regulamento, o termo “entidade esportiva” será
utilizado para designar de forma genérica as confederações,
federações, clubes e organizações esportivas, regularmente
constituídas e que tenham sede, filial ou representação no território
brasileiro.

1.1.2. O Rating Integra não é uma certificação e a aprovação para
integrar a relação de entidades aprovadas não gera às entidades
esportivas quaisquer direitos, garantias ou privilégios em suas
relações com o setor público ou privado.
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1.2. Benefícios para as entidades para as entidades esportivas oriundos do
Rating Integra:

I - Aprimoramento das práticas de governança, integridade e
transparência já existentes;

II - Fomento da ética e da cultura de integridade, prevenção e combate
à corrupção no setor;

III - Orientação a respeito do que é esperado por patrocinadores e
financiadores;

IV - Reconhecimento público e visibilidade às boas práticas,
facilitando, inclusive, o acesso das entidades esportivas a
investimentos.

1.3. Benefícios para Patrocinadores do esporte oriundos do Rating Integra:

I - Parametrização da informação, o que facilita as decisões de
investimentos;

II - Gerenciamento de riscos na relação com as entidades esportivas
financiadas;

III - Possibilidade de monitoramento dos investimentos;

IV - Maior segurança na aplicação dos recursos, de maneira que
atinjam as finalidades previstas e sejam capazes de contribuir para o
rendimento esportivo.
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2.1. COMITÊ GESTOR DO RATING

2.1.1. O Comitê Gestor do Rating Integra é formado pelo Comitê
Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), pelo
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), por um atleta indicado pela Atletas
pelo Brasil, pelo Instituto Ethos e pela Secretaria Executiva do Pacto
pelo Esporte. Também fazem parte de sua estrutura três membros
independentes, um com especialidade em governança, o segundo na
área jurídica, e o terceiro com especialidade na área de compliance,
totalizando 9 (nove) membros titulares.

2.1.2. A Presidência do Comitê Gestor será exercida pelo Diretor-
Presidente do Instituto Ethos, organização responsável pelo
desenvolvimento técnico do Rating Integra.

2.1.3. Os membros do Comitê Gestor são voluntários, não sendo
remunerados para participar desse trabalho.

2.1.4. Compete ao Comitê Gestor do Rating Integra:

I - aprovar o desenvolvimento dos trabalhos, especialmente, na
tomada de decisão em relação à metodologia do Rating Integra;

II - definir e aprovar o processo de verificação e acreditação de
verificadores e acompanhamento periódico de seu trabalho;

III - realizar a avaliação final e reconhecimento público das
entidades esportivas;
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IV - definir as diretrizes de planejamento, organização e
execução das atividades do Rating Integra;

V - estabelecer um cronograma ade atividades do Comitê para o
exercício, sempre na primeira sessão ordinária;

VI - equacionar eventuais questões ou dilemas que surjam ao
longo do processo;

VII - propor a criação de Comissões Especiais para auxiliarem nas
decisões do Comitê, definindo seus objetivos, composição,
regimento e prazo para conclusão de seus trabalhos, quando for
o caso;

VIII - zelar pela observância do disposto neste Regulamento,
dirimir dúvidas e deliberar sobre casos omissos;

IX - promover a divulgação do Rating Integra no seu âmbito de
atuação e contribuir para o alcance de seus objetivos, com
recursos técnicos, materiais, logísticos, financeiros, entre outros;

X - Definir as diretrizes de planejamento, organização e execução
das atividades do Rating Integra.

. 
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2.2. SECRETARIA EXECUTIVA

2.2.1. À Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Rating Integra, exercida
pelo Instituto Ethos, compete:

I – analisar anualmente as inscrições recebidas para participação no
Rating Integra, verificando o cumprimento dos requisitos de
admissibilidade;

II – analisar a suficiência das informações e documentos apresentados
referentes às medidas de ética e integridade implementadas e
produzir relatórios quanto ao atendimento dos requisitos para
integrar a lista anual do Rating Integra;

III – prestar apoio técnico e administrativo aos trabalhos do Comitê,
propondo inclusive o calendário anual de reuniões;

IV – levar ao conhecimento do Comitê Gestor quaisquer fatos ou
assuntos que tenham impacto sobre o Rating Integra, acompanhados
de informações ou estudos que subsidiem o processo decisório do
Comitê.

V – responder às solicitações de informações e aos questionamentos
em relação ao Rating Integra;

VI – eleger as melhores práticas de integridade adotadas entre as
entidades integrantes da lista de cada ano e dar publicidade a essas
medidas;

VII – supervisionar as atividades de verificação externa realizadas no
âmbito da iniciativa.
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3.1. INSCRIÇÃO

3.1.1. As entidades esportivas interessadas em participar do Rating
Integra deverão realizar sua inscrição no período de inscrição
divulgado anualmente pela Secretaria Executiva.

3.1.2. O processo de inscrição inicia-se com o aceite a este
regulamento por parte do responsável ao processo de verificação.

3.1.3. Após o consentimento, a entidade deverá enviar autorizar o uso
das respostas informadas no Questionário de Auto Avaliação e fazer o
Upload eletrônico dos documentos comprobatórios.

3.1.4. A inscrição será efetivada com a partir do envio dos documentos
comprobatórios e confirmada por meio de notificação por e-mail.

3.1.5. Não será aceito envio de documentação comprobatória por
outro meio senão o da plataforma eletrônica.

3.1.6. Não serão aceitas solicitações de acesso à plataforma ou
recebimento de documentação fora dos prazos informados pela
Secretaria- Executiva.

3.1.7. Não serão divulgados os nomes e demais informações das
entidades inscritas que não forem aprovadas no Rating Integra.
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3.1.8. São obrigações da entidade que se inscrever no Rating Integra:

I – garantir a veracidade e atualização de todas informações
prestadas e documentos enviados à Secretaria-Executiva;

II – prestar os esclarecimentos necessários, quando solicitados, e
no prazo determinado pela Secretaria-Executiva;

III – observar os prazos estabelecidos e garantir o envio de
formulários, informações e quaisquer outros documentos para a
Secretaria-Executiva, obtendo as respectivas confirmações de
recebimento;

IV – possibilitar acesso à equipe da Secretaria-Executiva às
instalações, aos funcionários e aos documentos referentes às
medidas que demonstram o seu comprometimento com a
integridade e transparência;

V – evitar envolver-se em situações ou denúncias que ensejem
dúvidas ou questionamentos sobre seu compromisso com a
governança, integridade e transparência.
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3.2. ADMISSIBILIDADE

3.2.1. A avaliação/ verificação externa será realizada apenas nas
entidades inscritas que cumprirem, até o prazo final do período de
inscrição, os seguintes requisitos:

I – não constar do Cadastro de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, do Cadastro Nacional de Empresas
Punidas – CNEP ou do Cadastro de Entidades Privadas
Sem Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM;

II – preencher o campo de resposta de todas as perguntas
do questionário de avaliação e apresentar documentos
comprobatórios;

III – submeter o questionário de avaliação no prazo
estipulado.

3.2.1.1. Certidões que comprovem a regularidade da entidade
fazem parte da documentação comprobatória.
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3.3. AVALIAÇÃO/ VERIFICAÇÃO EXTERNA

3.3.1. A avaliação será realizada por verificadores credenciados pela
Secretaria Executiva.

3.3.1.1. Para a avaliação/ verificação externa, as entidades
poderão selecionar, a seu critério, a organização, empresa ou
profissional autônomo credenciados para esse trabalho.

3.3.1.2. A remuneração correspondente aos trabalhos de
verificação externa será feita diretamente à organização,
empresa ou profissional autônomo credenciados para esse
trabalho.

3.3.1.3. A supervisão das atividades de verificação são de
responsabilidade da Secretaria-Executiva, que poderá visitar sem
aviso prévio, as entidades avaliadas, com a finalidade de
verificar, por amostra, se os pareceres dos verificadores externos
estão consistentes com os padrões de avaliação estabelecidos.

3.3.1.4. As respostas apresentadas no Questionário de Auto
Avaliação deverão ser comprovadas documentalmente, sob
pena de serem desconsideradas para fins de avaliação. A
verificação externa considera, além da documentação
correspondente, visita e verificação in loco.

3.3.1.5. A entidade que fornecer informações e documentos
inverídicos será automaticamente excluída do processo de
avaliação.
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3.3.1.6. A Secretaria-Executiva poderá solicitar esclarecimentos
ou envio de documentos adicionais, em caso de dúvida
relacionada às respostas fornecidas pelas entidades.

3.3.2. O questionário de avaliação é composto por três áreas:
Governança e Gestão, Controles Internos, Riscos e Conformidade; e
Transparência.

3.3.3. A pontuação máxima do questionário é de 1000 pontos,
divididos entre as três áreas da seguinte forma: I – Governança e
Gestão – 500 pontos; II – Controles Internos, Riscos e Conformidade
250 pontos; e Transparência 250 pontos.

3.3.3.1. Serão consideradas aprovadas para figurar na lista anual
de Entidades Rating Integra as entidades que obtiverem
pontuação igual ou superior a 500 pontos e que tenham obtido,
no mínimo, 40 por cento da pontuação em cada área do
questionário aplicável a seu porte.

3.3.3.2. A entidade que não alcançar o mínimo de 40 por cento
em uma das áreas, ainda que na somatória tenha feito mais de
500 pontos, será considerada não aprovada e não figurará na
lista daquele ano.

3.3.3.3. Também será considerada não aprovada a entidade cuja
somatória de pontos seja inferior a 500 pontos.
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3.3.3.4. Além da aprovação, as entidades serão classificadas. A
classificação no rating é estabelecida em 3 graus de adaptação,
que considera o atendimento aos pontos combinados com o
desempenho nos estágios correspondentes.

CLASSIFICAÇÃO CONCEITO

AA
Além dos estágios do nível, atingiu mais de 
900 pontos no questionário

A entidade com excelente grau de adaptação às 
práticas de Governança, Integridade e 
Transparência.

A
Predominância do desempenho entre os 
estágios 4 e 5

BB
Além dos estágios do nível, atingiu mais de 
800 pontos no questionário

A entidade com bom grau de adaptação às 
práticas de Governança, Integridade e 
Transparência.B

Predominância do desempenho entre os 
estágios 3 e 4

CC
Além dos estágios do nível, atingiu mais de 
600 pontos no questionário

A entidade com grau satisfatório de adaptação às 
práticas de Governança, Integridade e 
Transparência.C

Predominância do desempenho entre os 
estágios 2 e 3
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3.3.4. Após a avaliação, a Secretaria-Executiva submeterá o relatório
produzido ao Comitê Gestor que deliberará de forma conclusiva sobre
a aprovação ou não da entidade para integrar a lista anual do Rating
Integra, de acordo com os critérios deste Regulamento.

3.3.5, Antes da divulgação da lista anual, a Secretaria-Executiva
comunicará o resultado para as entidades e enviará o relatório de
avaliação aprovado pelo Comitê Gestor.
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3.4. RECURSO

3.4.1. As entidades não aprovadas pelo Comitê Gestor poderão
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento do relatório de avaliação.

3.4.1.1. Serão admitidos apenas os recursos que tenham por
objeto:

I - pedido de esclarecimento sobre omissões e
contradições;

II - correção de erros materiais contidos no relatório de
avaliação.

3.4.1.2. No recurso, o recorrente deverá apontar de forma
objetiva a omissão, contradição ou erro material questionados.

3.4.1.3. Na fase de recursos não caberá a apresentação de novos
documentos.

3.4.2. O recurso será analisado pela Secretaria-Executiva e submetido
à apreciação do Comitê Gestor, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após esse período, a entidade receberá relatório com a análise do
recurso apresentado.
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3.5. DIVULGAÇÃO

3.5.1. Antes da divulgação dos nomes das entidades aprovadas na forma
prevista neste regulamento, caberá à Secretaria-Executiva

I – verificar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade;

II – promover diligências para verificar a existência de processos
administrativos ou judiciais, denúncias ou quaisquer notícias
desabonadoras que possam provocar dúvidas ou
questionamentos sobre o compromisso da entidade com a
ética, a integridade e o combate a atos de fraude e corrupção.

3.5.1.2. O não cumprimento do disposto no inciso I implicará na não
divulgação do nome da entidade na lista anual de Entidades Rating
Integra.

3.5.1.3. As informações obtidas a partir das diligências mencionadas
no inciso II serão comunicadas ao Comitê Gestor que, a depender do
teor das informações, poderá decidir pela não inclusão do nome da
entidade na lista anual de Entidades Rating Integra, ainda que a
entidade tenha cumprido todos os demais requisitos indicados neste
Regulamento.

3.5.2. As entidades aprovadas para compor a lista anual de Entidades
Rating Integra deverão assinar Termo de Compromisso com a Boa
Governança, Integridade e Transparência, como forma de declarar
publicamente sua disposição para atuar e contribuir para um ambiente
esportivo mais íntegro e transparente.
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3.5.2.1. A recusa em assinar o Termo de Compromisso implicará
na não divulgação do nome da entidade na lista anual de
Entidades Rating Integra.

3.5.3. A Secretaria-Executiva publicará o desempenho das entidades
aprovadas para integrar a lista de cada ano e estimulará que as
mesmas publiquem seus questionários de avaliação completos.

3.5.4. As decisões do Comitê Gestor pela não aprovação e pela não
inclusão de entidades na lista anual de Entidades Rating Integra não
serão publicadas.

3.5.5. Fica instituída a marca “Rating Integra”, que será adaptada
anualmente com a identificação do ano a que se refere, com a
finalidade de potencializar a divulgação das entidades que compõem a
lista anual do Rating Integra, estimulando dessa forma outras
entidades a adotar medidas para a criação de um ambiente esportivo
mais íntegro e transparente.

3.5.5.1. A marca não confere à entidade quaisquer direitos,
garantias ou privilégios, tampouco certifica a ética, a legalidade
ou idoneidade da entidade listada e dos atos por ela praticados.
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3.5.6. O uso da marca "Rating Integra“ de cada ano específico é
permitido exclusivamente para as entidades que compõem a lista do
referido ano, conforme divulgada pela Secretaria-Executiva.

3.5.6.1. É vedada a extensão do uso da marca para outras
entidades, mesmo para aquelas que compõem um mesmo
sistema associativo, salvo se todas as entidades do grupo
tenham sido aprovadas e incluídas na lista anual de entidades
aprovadas.

3.5.6.2. É vedado o uso da marca em associação com outras
entidades que não tenham sido aprovadas ou avaliadas no
Rating Integra.
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4.1. Cabe às entidades realizadoras definirem proposta de layout da marca,
que deverá ser aprovada pelo Comitê Gestor.

4.1.1. A Secretaria-Executiva desenvolverá o manual de uso, de
aplicação geral para todos os anos, que deverá ser estritamente
seguido pelas entidades que utilizarem a marca.

4.1.2. A Secretaria-Executiva adotará as providências necessárias para
viabilizar o registro da marca junto aos órgãos competentes.

4.2. As entidades que usarem a marca "Rating Integra“ de forma indevida
serão notificadas pela Secretaria-Executiva para cessação imediata da
irregularidade.

4.2.1. Caso a entidade não solucione a irregularidade no prazo
máximo de sete dias após o recebimento da notificação, a Secretaria-
Executiva poderá veicular notícia que dê amplo conhecimento sobre o
uso inapropriado da marca por aquela entidade, além de adotar as
sanções legais cabíveis.

4.2.2. Caso a irregularidade não seja sanada após a notificação e seja a
entidade integrante de uma ou mais listas anuais do Rating Integra,
poderá perder o direito de usar as marcas de anos anteriores e de
inscrever-se no processo de avaliação por três anos consecutivos.

4.3. Cabe às entidades que integram uma ou mais listas anuais do Rating
Integra zelar pelo bom uso da marca “Rating Integra”.
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4.4. São direitos da entidade que integram a lista de aprovadas:

I – ter seu nome divulgado pela Secretaria-Executiva na
lista anual, no site do Rating Integra e em quaisquer outros
meios ou ocasiões em que se dê publicidade à lista;

II – utilizar a marca “Rating Integra”, com sua respectiva
nota de avaliação, na forma deste regulamento e em
conformidade com o manual de uso da marca.

4.5. São obrigações da entidade que integram a lista de aprovadas:

I - responsabilizar e punir funcionários e dirigentes da
entidade que tenham praticado atos antiéticos e ilegais;

II - divulgar a marca “Rating Integra”, com a respectiva nota
de avaliação, na forma deste regulamento e em
conformidade com o manual de uso da marca, em seus
meios de comunicação e junto aos seus fornecedores,
prestadores de serviço e clientes.
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4.6. O uso de informações falsas ou de qualquer outro artifício de
comprovada má-fé pela entidade na tentativa de induzir a erro os
membros da Secretaria-Executiva e do Comitê Gestor, acarretará sua
imediata exclusão do processo de avaliação.

4.7. Caso uma entidade que conste de uma ou mais listas anuais de
Entidades Rating Integra seja incluída no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas – CNEP ou no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins
Lucrativos Impedidas - CEPIM, a Secretaria-Executiva,
automaticamente, abrirá um procedimento de apuração para analisar
os fatos que levaram à inclusão.

4.7.1. Durante o procedimento de apuração, a Secretaria-
Executiva poderá solicitar esclarecimentos à entidade, além de
obter informações por meio da análise do processo
administrativo ou judicial que acarretou a inclusão da
investigada em um dos cadastros.

4.7.2. Durante o procedimento de apuração, o Comitê Gestor
poderá suspender o direito de a entidade usar a marca Rating
Integra referente ao ano corrente ou a anos anteriores.
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4.7.3. Se ao final do procedimento de apuração a Secretaria-Executiva
concluir que a inclusão em um dos cadastros tenha ocorrido devido à
grave violação de valores éticos, poderá propor a suspensão ou
cassação em caráter definitivo do direito de uso da marca Rating
Integra referente a um ou mais anos em que a entidade integrou a
lista anual.

4.7.3.1. A decisão quanto à suspensão ou à cassação do direito
de uso da marca será divulgada no sitio eletrônico do Rating
Integra.

4.8. O procedimento previsto no item anterior também será aplicado caso
sobrevenham fatos que comprovem o envolvimento ou a tolerância da
entidade com práticas ilegais ou graves falhas éticas, tais como:

I – denúncias e condenações administrativas ou judiciais no Brasil e no
exterior pela prática de atos de corrupção e fraude.

II – denúncias e condenações administrativas ou judiciais no Brasil e
no exterior por graves infrações aos direitos humanos e ao meio
ambiente.



Capítulo 5 – Disposições finais

O Rating Integra é um 

vetor de mudança e 

indutor de boas práticas  

de governança, integridade 

e transparência às 

confederações esportivas, 

federações e clubes.

5.1. As listas de entidades aprovadas em cada ano serão disponibilizadas na
internet, sem restrição de acesso, no endereço eletrônico:
https://ratingintegra.ethos.org.br/.

5.2. As informações e os documentos enviados pela entidade à Secretaria-
Executiva, assim como os relatórios resultantes da análise desses
documentos, não serão divulgados a terceiros, salvo com a autorização
expressa da entidade.

5.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor.

https://ratingintegra.ethos.org.br/


www.ratingintegra.org.br

Realização

Dúvidas e suporte:

Tel. 11 3897 2439

integra@ethos.org.br


