


Atribuições do Comitê Gestor

O Comitê Gestor do Rating Integra é responsável pelas diretrizes que guiam o desenvolvimento do rating e o 

processo de avaliação das entidades esportivas. É uma instância deliberativa, criada no âmbito da realização 

do Rating de Entidades Esportivas. Assim, foi estabelecido com o intuito de garantir a consistência do 

desenvolvimento do Rating Integra, sendo sua instância máxima e decisória. Tem como objetivos específicos 

dar recomendações às diretrizes estratégicas de desenvolvimento do Rating e aprovar 

encaminhamentos, além de validar e acompanhar a implementação do seu plano de trabalho, o que 

inclui as atividades a realizar e o reconhecimento público das entidades esportivas no âmbito dessa 

iniciativa. O comitê gestor se reuniu para validar as estratégias e o plano de trabalho, o qual culminou com o 

lançamento do questionário de avaliação e o manual.

O Comitê Gestor também emitirá o parecer sobre a avaliação final das entidades que aderirem ao Rating 

Integra.



Estrutura do Comitê Gestor

O comitê gestor é composto por representantes

das instituições desportivas, das empresas e/ou

dos atletas, além de especialistas nas áreas

jurídica, de governança e de compliance. É

formado pelos 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, outro representando as empresas

do Pacto pelo Esporte, e o terceiro com

especialidade na área jurídica, totalizando 9 (nove)

membros titulares.

A Presidência deste Comitê é exercida pelo Diretor

Executivo do Instituto Ethos, organização

responsável pelo desenvolvimento técnico do

Rating Integra.
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Realização

Dúvidas e suporte:

Tel. 11 3897 2439
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