


Sobre a ferramenta

O Rating Integra - uma realização do Comitê Olímpico do Brasil (COB), do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), do Comitê
Brasileiro de Clubes (CBC), do Instituto Ethos e da Atletas pelo Brasil - é um vetor de mudança e indutor de boas práticas
de governança, integridade, transparência e gestão entre confederações esportivas, federações e clubes.

Foi criado com o propósito de medir o grau de adaptação de uma determinada entidade esportiva às práticas esperadas
por seus patrocinadores, atletas e a sociedade brasileira como um todo.

Desta forma, o Rating Integra funciona como um termômetro cujos objetivos são: aprimorar os mecanismos de
governança e da gestão da integridade e transparência das entidades esportivas no Brasil e classificar e
reconhecer as entidades que apresentem melhor desempenho nessa área.

O questionário está organizado em três dimensões: Governança e gestão; Controles internos, riscos e conformidade; e
Transparência. A partir dos temas são organizados os 20 indicadores e cada indicador é composto de questões binárias
(perguntas de “sim” ou “não”), apresentadas em uma sequência lógica e baseadas em estágios, o que pressupõe uma
escala de evolução. Isso quer dizer que, no primeiro estágio, a entidade se deparará com questões normativas, de
conformidade legal. Já no segundo, serão indicadas práticas de ordem pontual, enquanto o terceiro trata das ações já
formalizadas em políticas e procedimentos internos e o quarto mapeia tudo aquilo que foi aprendido, com vista à
melhoria contínua. No quinto, dispõem-se ações de vanguarda e, como premissa, o acúmulo de know-how e
desenvolvimento da capacidade de liderança.



Desenvolvimento do Rating Integra

Lançamento do 
Pacto pelo Esporte

 Diálogos iniciais  
sobre o Rating

Outubro / 2015

Constituição do 
Comitê Gestor

2016

 Diretrizes para o 
desenvolvimento do 

Rating

 Criação do Comitê 
Técnico

Grupo de Trabalho

Desenvolvimento do 
conteúdo, em parceria 

com EY
Aplicação-piloto

1º Sem/ 2017

Evento de celebração da 
parceria Atletas, CBC, COB, 

CPB e Ethos

Compromisso público das 
entidades do Comitê Gestor

2017

Desenvolvimento da 
plataforma online

Processo de acreditação de 
verificadores

2º Sem/ 2017

Lançamento do 
Rating Integra

 Disponibilização do 
método de avaliação e 

plataforma

Fevereiro / 2018

Estruturação dos demais  
componentes-chave



POR QUE INTEGRA?

A escolha do nome “Integra” está relacionada à principal característica dessa iniciativa: ser uma ferramenta 

construída por diferentes setores da indústria esportiva, integrados para desenvolver positivamente o 

ambiente de negócios. Além da conotação de congregar, integra contém, na própria palavra, “I” de 

integridade, “T” de transparência e “G” de governança, eixos centrais da avaliação.
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COMITÊ 
GESTOR

Instância máxima decisória, responsável 
por garantir a consistência do 
desenvolvimento do Integra.

COMITÊ 
TÉCNICO

Validação das propostas do Grupo de 
Trabalho e do conteúdo desenvolvido pela 
EY. Validação da versão final do 
questionário.

GRUPO DE
TRABALHO

Espaço de diálogo e construção do 
questionário à luz da experiência das 
entidades esportivas.

Desenvolvimento do Rating Integra

O Rating Integra é um 

vetor de mudança e 

indutor de boas práticas  

de governança, integridade 

e transparência às 

confederações esportivas, 

federações e clubes.



Indicadores

01 - Estatuto social

02 - Assembleia geral

03 - Decisão colegiada e conselho de administração

04 - Processo eleitoral

05 - Conselho fiscal

06 - Representação de atletas

Constituição da entidade e 
órgãos colegiados 

Governança 
e Gestão

Gestão organizacional 

07 - Estrutura executiva e delegação de poderes 
e responsabilidades

08 - Código de conduta

09 - Planejamento estratégico

10 - Orçamento

11 - Comitês de assessoramento 

Controles internos, 
riscos e conformidade

Transparência

Mecanismos de Controle

Accountability

Transparência e comunicação 

12 - Políticas, normas e controles internos

13 - Sistema de integridade (Compliance)

14 - Gestão de contratos

15 - Gestão de fornecedores 

16 - Prestação de contas para governo
e patrocinadores 

17 - Comunicação das informações 
gerais da entidade 

18 - Demonstrações financeiras

19 - Relatório anual da gestão

20 - Transparência nas regras de 
competições 



Questionário



Manual



Plataforma online

Questionários para entidades de 

administração e de prática esportiva 

Relatório individual de autodiagnostico

Comparativo com o desempenho médio 

das demais participantes

Upload de documentos para verificação



Aplicação

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



A entidade com excelente 
grau de adaptação

A entidade com bom grau 
de adaptação

A entidade com grau satisfatório 
de adaptação

AA

A

BB

B

CC

C

RESULTADOS

 O Comitê Gestor avalia os resultados 
da etapa de verificação e 
desempenho das entidades 
participantes

 Classificação é adequada ao grau de 
atendimento esperado pelo porte da 
entidade. 

 Serão divulgados apenas os nomes 
das entidades que alcançaram a 
partir do grau C (Satisfatório) do 
rating. 

 Caso não se alcance o nível mínimo, 
o desempenho e nome da entidade 
não serão divulgados.

Classificação: Grau de adaptação 
às práticas de Governança, 

Integridade e Transparência.



www.ratingintegra.org.br

Realização

Dúvidas e suporte:

Tel. 11 3897 2439

integra@ethos.org.br


