VII Seminário Nacional de Formação Esportiva
Eixo Campeonatos Brasileiros Interclubes - CBI
Nº das Premissas
1

Descrição das Premissas
Competições como um dos três eixos fundamentais da Formação de Atletas:
Qualiﬁcação do processo de formação esportiva por meio da viabilização de
Campeonatos Brasileiros Interclubes® - CBI de abrangência nacional nos Esportes
que integram o Programa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nas modalidades e/
ou provas olímpicas em alinhamento com o Comitê Olímpico do Brasil - COB;

2

Fortalecimento do Sistema Nacional do Desporto - SND e da qualiﬁcação das
competições realizadas em parceria com as Confederações e Ligas Nacionais.

3

Fortalecimento da política de formação de atletas por meio do estímulo ao
desenvolvimento dos três Eixos de Formação em cada Esporte (RH, MEE e CBI).

4

Estabilidade do Programa de Formação de Atletas do CBC – Execução direta dos
recursos pelo CBC, repassando aos beneﬁciários o produto das despesas elegíveis,
nos termos do Regulamentos de Campeonatos Brasileiros Interclubes® - CBI, e
respectivos Atos Convocatórios.

5

Ampliação da abrangência da Política de Formação de Atletas (Regiões do país,
Estados, nº de Clubes, nº de atletas beneﬁciados).

6

Integração das Políticas Esportivas com o Governo Federal, por intermédio da
Secretaria Especial do Esporte - SEE, promovendo a interface dos CBI com os
Programas de Esporte de Rendimento, especialmente o Bolsa Atleta.

7

Valorização dos clubes integrados ao CBC que possuem estrutura esportiva
adequada e se habilitarem a sediar Campeonatos Brasileiros Interclubes® - CBI.

8

Meritocracia Esportiva: Indução e acompanhamento de indicadores de cunho
esportivo, com a ﬁnalidade de consolidar o processo de atuação e relevância dos
esportes apoiados pelo CBC.

9

Otimização de recursos: Valorização da estratégia de fazer “mais com menos”,
atingindo maior quantidade de beneﬁciados com o menor custo e, assim,
potencializar os recursos disponíveis.

10

Fortalecimento Institucional do CBC por meio da valorização da Marca: Divulgação
do Selo de Formação no contexto do Programa de Formação de Atletas.

11

Cumprimento de obrigações: Atendimento a todos preceitos legais e normativos,
prazos e formas acordados.
Eixo Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE

Nº das Premissas

Descrição das Premissas

1

Estabilidade ﬁnanceira: aporte de recursos para o custeio do projeto durante o
ciclo 2021-2024.

2

Especialização esportiva: deﬁnição dos materiais esportivos pelas Confederações
de cada esporte.

3

Simpliﬁcação de procedimentos: desburocratização das etapas de formalização,
acompanhamento e prestação de contas dos projetos.

4

Equidade e estabilidade dos projetos: garantia de valores iguais de partida e anuais
para execução de todos os projetos.

5

Meritocracia Esportiva: indução e acompanhamento de indicadores de cunho
esportivo, com a ﬁnalidade de consolidar o processo de atuação e relevância dos
esportes apoiados pelo CBC.
Eixo Recursos Humanos - RH

Nº das Premissas

Descrição das Premissas

1

Meritocracia esportiva: indução e acompanhamento de indicadores de cunho
esportivo, com a ﬁnalidade de consolidar o processo de atuação e relevância dos
esportes apoiados pelo CBC.

2

Qualiﬁcação da gestão: custeio do Técnico Estratégico Esportivo para melhora no
acompanhamento da performance e do desenvolvimento esportivo dos clubes.

3

Manutenção de equipe técnica qualiﬁcada: continuidade da atuação de
proﬁssionais qualiﬁcados, de modo a potencializar a formação dos atletas nos
clubes, e seus resultados.

4

Estabilidade ﬁnanceira: aporte de recursos para o custeio do projeto durante o
ciclo 2021-2024.

5

Flexibilização na gestão da composição de funções: possibilidade de flutuação
dos quantitaivos de funções, e dos valores da remuneração, respeitando os limites
estabelecidos para cada função.

6

Abrangência de categorias principais: possibilidade de inclusão de proﬁssionais
para todas as categorias (da base até a principal).

7

Simpliﬁcação de procedimentos: desburocratização das etapas de formalização,
acompanhamento e prestação de contas dos projetos.

