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Documento em Consulta Pública  

Ao longo do desenvolvimento do Rating Integra ajustes foram feitos para as entidades de prática 

esportiva, sob a liderança do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), em parceria com o Comitê 

Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Atletas pelo Brasil e o Instituto 

Ethos. Observou-se então a necessidade da criação de um questionário, composto por 18 

indicadores, adaptado às particularidades dos clubes esportivos. O presente questionário é fruto 

dessa necessidade de contemplar o segmento dos clubes esportivos, que estará disponível para 

consulta pública até o dia 16 de março de 2018. 

 

Sobre o Rating 

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. 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. 
 

Consulta Pública  

O processo de desenvolvimento da adaptação para clubes é participativo, contemplando 

consultas a especialistas, empresas e demais interessados em contribuir para sua elaboração. 

Conta com um período formal de consulta pública para garantir que seu conteúdo represente 

diferentes perspectivas para a gestão dessas questões por parte dos clubes. A consulta pública 

é uma das etapas do processo de desenvolvimento desses indicadores e, nesse momento, 

queremos conhecer sua opinião por meio da avaliação e envio de sugestões de melhoria o 

questionário.  

A adaptação para clubes segue a metodologia do Rating Integra na qual o questionário se 
organiza em três dimensões: Governança e gestão; Controles internos, riscos e conformidade; e 
Transparência. A partir dos temas são organizados os 18 indicadores que são compostos 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. 
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Ao avaliar a proposta de questionário,  considere a evolução dos estágios proposta. Em caso 

de dúvidas, por favor contate-nos: integra@ethos.org.br. 

 

 

ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

DIMENSÃO TEMA INDICADOR 

Governança e 
Gestão  

Constituição da 
Entidade e 
Órgãos 
Colegiados  

01 Estatuto Social 

02 Assembleia Geral 

03 Decisão Colegiada e Conselho Deliberativo 

04 Processo Eleitoral 

05 Conselho Fiscal 

Gestão 
Organizacional   

06 Estrutura Executiva e Delegação de Poderes e 
Responsabilidades 

07 Código de Conduta 

08 Planejamento Estratégico 

09 Orçamento 

10 Comitês de Assessoramento e Gestão 

Controles 
Internos, Riscos e 
Conformidade 

Mecanismos de 
Controle 

11 Políticas, Normas e Controles Internos  

12 Sistema de Integridade (Compliance) 

Accountability 13 Gestão de Contratos  

14 Gestão de Fornecedores  

15 Prestação de Contas para o Governo, Patrocinadores e 
Associados  

Transparência Transparência e 
Comunicação  

16 Comunicação das Informações Gerais do Clube  

17 Demonstrações Financeiras 

18 Relatório Anual da Gestão 
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DIMENSÃO: GOVERNANÇA E GESTÃO 
TEMA: CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE E ÓRGÃOS COLEGIADOS 
INDICADOR: 01 ESTATUTO SOCIAL   
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

1.1.1 A organização é formalmente constituída e possui estatuto social contendo os 
princípios norteadores para sua operação.  

  

1.1.2 O estatuto social é registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas. 

  

1.1.3 As documentações legais de estabelecimento do clube estão em 
conformidade. 

  

1.1.4 O estatuto social está em conformidade com a legislação vigente e outras 
regras aplicáveis (por exemplo, o artigo 18-A da Lei Pelé, não se limitando a 
ele).  

  

1.1.4.1 O estatuto social prevê o reinvestimento de todo resultado financeiro na 
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais.  

  

1.1.5 O estatuto social estabelece o acesso irrestrito dos associados e filiados aos 
documentos do clube e às informações sobre ela, com exceção para os 
contratos comerciais celebrados com cláusula de confidencialidade1. 

  

1.1.6 O estatuto social prevê a destituição imediata e inelegibilidade, pelo período 
de cinco anos, de dirigente ou administrador condenado, transitado em 
julgado, em última instância, por praticar ato de gestão irregular ou temerária 
ou outra ação transitada no Poder Judiciário. 

  

ESTÁGIO 2   

1.2.1 O estatuto social está publicado no website do clube.   

1.2.2 O estatuto social estabelece o processo eleitoral para os cargos elegíveis da 
governança do clube.  

  

1.2.3 O estatuto social estabelece o processo de contratação dos cargos de diretoria 
do clube.  

  

1.2.4 O estatuto social dá diretrizes e estabelece mecanismos para a resolução de 
conflitos de interesse envolvendo os ocupantes de cargos de gestão do clube. 

  

1.2.5 O estatuto social define regras de filiação, desfiliação e reincorporação de 
membros, bem como de dissolução do clube.  

  

1.2.6 O estatuto social está atualizado e reflete a estrutura organizacional praticada.   

1.2.7 O estatuto social prevê sanções relacionadas ao descumprimento ou desvio de 
suas cláusulas.  

  

ESTÁGIO 3   

1.3.1 As atribuições das instâncias de governança e da alta administração do clube 
estão previstas no estatuto social, incluindo competências e atribuições, 
composição e demais regras de eleição e de funcionamento dessas instâncias. 

  

                                                           
1 As entidades de prática estão isentas deste item quanto a contratos comerciais celebrados com 
cláusula de confidencialidade, ressalvadas, neste caso, a competência de fiscalização do Conselho Fiscal 
e a obrigação do correto registro contábil de receita e despesa deles decorrente.  
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1.3.2 O estatuto social contém disposições que assegurem o livre exercício do voto, 
garantindo aos membros da Assembleia Geral o direito de votar 
favoravelmente à supressão ou alteração de cláusulas estatutárias, sendo 
protegidos de qualquer tipo de punição.  

  

1.3.3 O clube orienta formalmente que o descumprimento das cláusulas estatutárias 
seja relatado à Assembleia Geral pelo Comitê de Auditoria ou pelo Comitê de 
Ética. 

  

1.3.4 O estatuto social estabelece diretrizes para a implementação de uma política 
de igualdade, diversidade e inclusão, estimulando candidaturas diversas 
(mulheres, negros, pessoas com deficiência ou LGBTQ+, entre outros) aos 
cargos eletivos.  

  

ESTÁGIO 4   

    

1.4.1 O estatuto social estabelece número mínimo de vagas para mulheres ou negros 
na composição de seus comitês deliberativos.  

  

ESTÁGIO 5   

1.5.1 As revisões mais relevantes do estatuto social contam com pareceres de 
advogados externos com especialidade em direito societário.  

  

1.5.2 O estatuto social estabelece número mínimo de um terço de mulheres e  um 
terço de homens na composição de seus comitês deliberativos. 

  

1.5.3 O estatuto social estabelece número mínimo de  um terço de negros(as) na 
composição de seus comitês deliberativos. 

  

1.5.4 As revisões do estatuto social levam em conta a consulta a, no mínimo, três dos 
principais stakeholders do clube (atletas, empregados, comunidade do 
entorno, associados e investidores, entre outros), por meio de um canal 
específico de comunicação. 
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DIMENSÃO: GOVERNANÇA E GESTÃO 
TEMA: CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE E ÓRGÃOS COLEGIADOS 
INDICADOR: 02 ASSEMBLEIA GERAL 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

2.1.1 A Assembleia Geral (AG) atua em conformidade com as diretrizes de 
funcionamento contidas no estatuto social do clube e na legislação vigente. 

  

2.1.2 A AG tem a atribuição de eleger, dar posse, destituir e desempossar o Conselho 
Fiscal, bem como revisar e alterar o texto do estatuto social do clube.  

  

2.1.3 É atribuição da AG eleger e destituir o Conselho Deliberativo do clube, ou órgão 
equivalente, e todos os seus membros. 

  

2.1.4 As reuniões ordinárias da AG são realizadas pelo menos uma vez ao ano, 
conforme estatuto social do clube.  

  

2.1.5 As convocações das assembleias gerais e a veiculação de suas respectivas pautas 
acontece com antecedência mínima de oito dias. 

  

2.1.6 Há procedimentos no estatuto social do clube para a realização de assembleias 
gerais extraordinárias. 

  

2.1.7 O clube mantém as atas das assembleias gerais devidamente registradas em 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

  

ESTÁGIO 2   

2.2.1 As regras para votação das deliberações da AG estão descritas no estatuto social 
do clube, estabelecendo o quórum necessário, mecanismos de votação, pesos e 
voto de qualidade (quando aplicável). 

  

2.2.2 A AG é formada por associados e por atletas associados à entidade.   

2.2.3 As assembleias gerais eletivas são convocadas com no mínimo 30 dias de 
antecedência, por meio de comunicação direta aos membros.  

  

2.2.4 Materiais de apoio referentes à pauta das assembleias gerais são disponibilizados 
aos membros na data da primeira convocação. 

  

2.2.5 As regras de funcionamento da AG incluem cláusula de vedação para que não 
conste da ordem do dia o item “Outros Assuntos” nem haja inclusão de tópicos 
e alteração de pauta.  

  

2.2.6 A AG ou outro órgão por ela delegado se reúne ao menos duas vezes ao ano para 
tratar especificamente do acompanhamento do direcionamento estratégico do 
clube e de decisões de maior risco.   

  

ESTÁGIO 3   

2.3.1 O estatuto social estabelece mecanismos para a prevenção e resolução de casos 
de conflito de interesse de membros da assembleia.  

  

2.3.2 Os editais das assembleias gerais eletivas são publicados no website oficial do 
clube por todo o período de convocação até a data de sua realização. Além do 
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website oficial, o clube usa outros meios de publicação do edital, como um jornal 
impresso de significativa circulação. 

ESTÁGIO 4   

2.4.1 O estatuto social do clube prevê mecanismo que permite a proposição de 
convocação de uma assembleia geral extraordinária (AGE) ou de tópicos para 
pautas das assembleias gerais ordinárias (AGO), mantendo o registro das 
propostas e seus resultados. 

  

ESTÁGIO 5   

2.5.1 A AG aprova o orçamento total anual da remuneração da diretoria contratada do 
clube de acordo com padrões de mercado, cabendo ao Conselho Deliberativo, ou 
órgão equivalente, a definição dos valores individuais.  

  

2.5.2 O clube realiza ações para motivar os membros da AG a engajar-se (tais como 
campanhas de comunicação e facilitação de transporte ou acesso, entre outras 
formas de incentivo), com o intuito de obter presença nas assembleias. [Bônus] 
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DIMENSÃO: GOVERNANÇA E GESTÃO 
TEMA: CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE E ÓRGÃOS COLEGIADOS 
INDICADOR: 03 DECISÃO COLEGIADA E CONSELHO DELIBERATIVO 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

3.1.1 As principais diretrizes estratégicas e decisões de maior relevância do clube são 
tomadas pela AG ou outro órgão por ela delegado. 

  

ESTÁGIO 2   

3.2.1 A AG elege todos os membros do Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, 
inclusive seu(sua) presidente.    

  

ESTÁGIO 3   

3.3.1 O Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, é constituído por membros 
ligados à entidade e por, no mínimo, 30% de membros independentes, o que 
pode incluir atletas.  

  

3.3.2 O Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente,  conta com mulheres como 
membros.  

  

3.3.3 O Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente,  é constituído por um número 
entre cinco e onze membros.  

  

3.3.4 As decisões do Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, são realizadas por 
voto direto e por maioria simples, sem que o(a) presidente tenha direito ao 
voto de desempate.  

  

3.3.5 O Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, se reúne, minimamente, 
quatro vezes ao ano.  

  

3.3.6 O Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, tem atribuições claras de 
alçadas de decisão.  

  

3.3.7 Os membros do Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, têm mandato e 
tempo máximo de serviço definidos até o limite de quatro anos, com 
possibilidade de duas reeleições. Um terço desses membros deve ser eleito 
obrigatoriamente ao final de cada mandato e cada um deles tem o limite 
máximo de 12 anos, interrupta ou ininterruptamente, para exercer as suas 
funções como membro eleito do Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente. 

  

3.3.8 Está previsto no estatuto social do clube que os membros da Diretoria não 
podem ser eleitos como membros do Conselho Deliberativo, ou órgão 
equivalente.  

  

3.3.9 As atas das reuniões do Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente são 
publicadas no website do clube.  

  

ESTÁGIO 4   

3.4.1 O Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, é constituído em sua maioria 
por membros independentes.  

  

3.4.2 O estatuto social do clube prevê que a presidência do Conselho Deliberativo, 
ou órgão equivalente, seja exercida por um membro independente.  

  

3.4.3 O clube prevê em seu estatuto social que, para serem eleitos, os membros do 
Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, devem atender requisitos 

  



 

Versão para Consulta Pública 
Participe até 16/03 

 
 
 

 

9 
 

mínimos de formação e experiência. Além disso, uma composição heterogênea 
de habilidades deve ser considerada.  

3.4.4 O Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, segundo o estatuto social do 
clube, deve ser composto por, no mínimo, um terço de homens e um terço de 
mulheres.  

  

3.4.5 As reuniões estão previstas em calendário anual e há procedimentos claros e 
formalizados para convocações de emergência ou reuniões extraordinárias.  

  

ESTÁGIO 5   

3.5.1 O clube realiza verificação de antecedentes (background check) para a seleção 
dos membros do Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente. 

  

3.5.2 O Comitê de Auditoria, responsável por assegurar uma efetiva supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras, com foco nos 
controles internos e riscos, é nomeado pelo Conselho Deliberativo, ou órgão 
equivalente, e a ele se reporta.  

  

3.5.2.1 O Comitê de Auditoria é formado por pelo menos um membro 
independente do Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, e por um 
membro que tenha conhecimento comprovado em contabilidade, auditoria 
ou finanças, além de reunir experiência em gestão de riscos de negócios.  

  

3.5.3 O Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, conta com o seu Comitê de 
Nomeação e Avaliação da Alta Administração, responsável por propor critérios 
de seleção, pela condução do plano de sucessão de seus membros e dos 
membros da Diretoria e por indicar candidatos, além de avaliar o desempenho 
de seus membros. 

  

3.5.3.1 O Comitê de Nomeação também é responsável por propor ou revisar a 
política de remuneração dos membros do Conselho Deliberativo e da 
Diretoria 

  

3.5.4 Todos os órgãos criados pelo Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, e 
que a ele se reportam estão formalizados e têm seus objetivos, atribuições e 
normas de funcionamento descritas em regimento interno.  

  

3.5.5 As atas das reuniões desses órgãos estão documentadas.    
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DIMENSÃO: GOVERNANÇA E GESTÃO 
TEMA: CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE E ÓRGÃOS COLEGIADOS  
INDICADOR: 04 PROCESSO ELEITORAL 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

4.1.1 Há processo eleitoral para cargos eletivos do clube conforme estabelecido pelo 
estatuto social e legislação aplicável. 

  

4.1.2 Para as campanhas de candidatura aos cargos eletivos, são vedadas 
contribuições financeiras sem origem identificada ou de grupos proibidos de 
fazer doações (tais como entidades ou governos estrangeiros; órgãos de 
administração pública direta ou indireta; empresas com concessão para realizar 
serviço público; entidades de classe ou sindicais; pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos que recebam recursos do exterior; entidades beneficentes ou 
religiosas; e entidades esportivas ou organizações não governamentais que 
recebam recursos públicos)  

  

4.1.3 Os candidatos apresentam obrigatoriamente a declaração dos recursos 
recebidos e executados para fins de campanha eleitoral.   

  

4.1.4 As atas da eleição para os cargos eletivos do clube são devidamente registradas, 
conforme legislação vigente. 

  

 o clube   

4.1.5 O processo eleitoral assegura defesa prévia em caso de impugnação do direito 
de participar da eleição. 

  

4.1.6 A eleição é convocada mediante edital publicado em órgão da imprensa de 
grande circulação, no mínimo em três edições, visando garantir sua ampla 
divulgação.  

  

4.1.7 O sistema de recolhimento e contagem de votos tem mecanismos de prevenção 
e controle de fraude.  

  

4.1.8 O resultado da apuração dos votos é divulgado nos canais de comunicação do 
clube, de forma a garantir a transparência e o acompanhamento pelos 
candidatos.  

  

ESTÁGIO 2   

4.2.1 O processo eleitoral tem regras claras, não exige que o candidato atenda a muitos 
requisitos para se tornar elegível a cargos, tem baixo nível de restrição, não tem 
cláusulas de barreiras etc.   

  

ESTÁGIO 3   

4.3.1 O clube verifica antecedentes (background check) dos possíveis candidatos para 
os cargos eletivos (de acordo com pré-requisitos estabelecidos no código de 
conduta e  acompanha a conformidade dos procedimentos de votação durante 
suas eleições.  

  

ESTÁGIO 4   

4.4.1 O clube instituiu um órgão colegiado fiscalizador do processo eleitoral, de 
maioria independente e nomeado pelo Conselho Deliberativo (ou órgão 
equivalente), cujas atribuições são, pelo menos: (i) realizar verificação de 
antecedentes (background check) dos possíveis candidatos para os cargos 
eletivos (de acordo com pré-requisitos estabelecidos no Código de Conduta 
Ética); e (ii) acompanhar a conformidade dos procedimentos de votação durante 
as eleições do clube.  

  



 

Versão para Consulta Pública 
Participe até 16/03 

 
 
 

 

11 
 

    

ESTÁGIO 5   

4.5.1 O clube realiza auditoria externa no processo de recolhimento e contagem dos 
votos, inclusive quando há uso de ferramenta eletrônica de votação.  

  

4.5.2 O clube disponibiliza um sistema com certificado de segurança para votação 
remota.  
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DIMENSÃO: GOVERNANÇA E GESTÃO 
TEMA: CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE E ÓRGÃOS COLEGIADOS  
INDICADOR: 05 CONSELHO FISCAL 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

5.1.1 O clube tem seu Conselho Fiscal previsto estatutariamente.    

5.1.2 O Conselho Fiscal é formado por membros eleitos pela Assembleia Geral    

5.1.3 O estatuto social do clube prevê uma periodicidade mínima de reuniões do 
Conselho Fiscal. 

  

5.1.4 O conselho é independente da administração do clube, reportando-se 
diretamente à AG. 

  

ESTÁGIO 2   

5.2.1 O Conselho Fiscal tem procedimentos estabelecidos para a convocação de 
reuniões e proposição de pautas para reuniões da AG, mantendo o registro das 
propostas e os seus resultados. 

  

5.2.2 As reuniões do Conselho Fiscal e seus pareceres são registrados em ata ou 
documento equivalente. 

  

 Cabe ao Conselho Fiscal:   

5.2.3 Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos da administração e verificar o 
cumprimento da missão e de outros deveres previstos no estatuto social; 

  

5.2.4 Analisar as demonstrações financeiras do clube e sobre elas emitir pareceres;   

5.2.5 Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar em seu parecer 
as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da 
AG; 

  

5.2.6 Opinar sobre as propostas a serem submetidas à AG que tenham impactos 
relevantes sobre o patrimônio do clube;  

  

5.2.7 Denunciar e demandar providências ao Conselho Deliberativo ou AG sobre 
eventuais erros, fraudes ou atos ilícitos, incluindo os crimes que descobrirem; 

  

5.2.8 Convocar a AG quando julgar necessário, na forma do estatuto social, no qual se 
recomenda que esteja prevista essa prerrogativa. 

  

ESTÁGIO 3    

5.3.1 O Conselho Fiscal é composto por três membros titulares independentes.    

5.3.2 O Conselho Fiscal é composto por pessoas que tenham conhecimento e 
experiência na análise de relatórios contábeis e informações financeiras.  

  

5.3.3 Os membros do Conselho Fiscal possuem mandato de no máximo quatro anos, 
com possibilidade de uma reeleição. 

  

5.3.4 Todas as atas do Conselho Fiscal são publicadas no website do clube.    

ESTÁGIO 4   

5.4.1 O Conselho Fiscal avalia a conformidade das decisões financeiras, como 
investimentos e endividamento, com as políticas orçamentárias em vigor.  

  

5.4.2 O calendário anual das reuniões do Conselho Fiscal é divulgado para, no mínimo, 
três stakeholders pré-definidos, como atletas, governos, financiadores, 
empregados e imprensa, entre outros.  

  

5.4.3 A eleição do Conselho Fiscal se realiza em chapas diferentes da de  Diretoria.    
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5.4.4 Os pareceres do Conselho Fiscal são registrados em cartório de títulos e 
documentos quando tratam de assuntos que tenham repercussão perante 
terceiros e que sejam entendidos como relevantes para o clube.  

  

ESTÁGIO 5   

5.5.1 O Conselho Fiscal se reúne, no mínimo, trimestralmente.    

5.5.2 O Conselho Fiscal possui orçamento próprio para, por exemplo, contratar 
consultorias especializadas caso necessite de opinião externa. 

  

5.5.3 O clube realiza verificação de antecedentes (background check) para a seleção 
dos conselheiros, e todos os atuais membros estão aderentes à política de 
conflito de interesses do clube.  

  

5.5.4 O Conselho Fiscal interage de forma sistemática com as demais instâncias 
internas, Comitê de Auditoria, auditoria interna, controles internos e área 
jurídica, entre outras, que produzam pareceres e informações para agentes de 
fiscalização e regulação externos. [bônus]  

  

5.5.5 Os pareceres do Conselho Fiscal são divulgados no website do clube, incluindo-
se possíveis votos dissidentes e justificativas de seus membros sobre as 
demonstrações financeiras e outros assuntos tratados. [bônus] 
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DIMENSÃO: GOVERNANÇA E GESTÃO 
TEMA: GESTÃO ORGANIZACIONAL 
INDICADOR: 06 ESTRUTURA EXECUTIVA E DELEGAÇÃO DE PODERES E RESPONSABILIDADES  
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

6.1.1 A Diretoria Executiva (Diretoria) do clube é composta por pelo menos três 
membros, contando com o(a) diretor(a)-presidente, o(a) vice e o(a) diretor(a)-
tesoureiro(a). 

  

6.1.2 As principais atribuições e papéis da Diretoria estão estabelecidos no estatuto 
social do clube. 

  

6.1.3 Existe formalização da função do(a) diretor(a)-presidente, com limites 
decisórios definidos pelo estatuto social. 

  

6.1.4 Os requisitos para a nomeação do(a) diretor(a)-presidente estão estabelecidos 
no estatuto social do clube. 

  

6.1.5 O mandato do(a) diretor(a)-presidente é de até quatro anos, sendo permitida 
uma única recondução. 

  

6.1.6 O clube dispõe de um organograma com desenho atualizado e de fácil 
compreensão da estrutura organizacional. 

  

6.1.7 O organograma é divulgado tanto interna quanto externamente.    

ESTÁGIO 2   

6.2.1 A Diretoria é formada por membros que têm a qualificação e e adequadas ao 
nível de importância e competências específicas de seus cargos.  

  

6.2.2 A composição da Diretoria considera princípios de diversidade, com ênfase no 
equilíbrio de gênero.  

  

6.2.3 As principais atribuições e papéis de cada diretor(a) do clube estão definidas 
em norma ou política específica.  

  

6.2.4 As alçadas de tomada de decisão pela Diretoria e Gerência estão definidas em 
regimento ou normativo interno equivalente.  

  

6.2.5 Os temas obrigatórios de decisão compartilhada do(a) diretor(a)-presidente 
com demais instâncias do clube estão previstos em regimento ou normativo 
interno.  

  

6.2.6 Os papéis e responsabilidades das áreas ou funções estão definidos e 
formalizados.  

  

6.2.7 O desenho da estrutura organizacional é estabelecido no nível de gerência, 
supervisão ou função equivalente. 

  

ESTÁGIO 3   

6.3.1. O clube tem diretores técnicos contratados, com qualificação e experiência 
profissional adequadas ao nível de importância e às competências específicas 
de seus cargos. 

  

6.3.1.2 Parte desses diretores é mulher.    

6.3.2 As atribuições da Diretoria estão definidas de forma clara e segregadas das 
atribuições dos cargos eletivos. 

  

6.3.3 A Diretoria, incluindo diretorias técnicas, têm autonomia nos processos de 
tomada de decisão relevantes para o clube quando delegada pelo(a) diretor(a)-
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presidente, de acordo com a política ou norma que estabelece as alçadas de 
aprovação.  

6.3.4 A política ou norma que estabelece as alçadas de aprovação prevê quais 
decisões consideradas de maior relevância administrativa devem ser tomadas 
de forma compartilhada.  

  

6.3.5 As funções de controles internos, compliance e/ou auditoria interna verificam 
periodicamente a conformidade do processo de tomada de decisão com os 
normativos e ou políticas em vigor.  

  

6.3.6 A Diretoria revê a estrutura organizacional periodicamente, elencando 
atualização e melhorias. 

  

6.3.7 O clube comunica todas as modificações e nomeações da sua estrutura 
organizacional aos seus empregados, atletas e associados.  

  

6.3.8 O clube publica e mantém em seu website a relação de seus órgãos e instâncias 
de tomada de decisão, com sua descrição e os nomes de seus membros. 

  

ESTÁGIO 4   

6.4.1 Os membros da Diretoria interagem entre si, mantendo um fluxo de 
comunicação aberto, por meio reuniões formais realizadas, no mínimo, 
bimestralmente.  

  

6.4.2 A política ou norma que define as alçadas de aprovação está adequadamente 
equilibrada entre os diversos níveis da administração do clube, de modo a 
prevenir casos de vulnerabilidade, em que um membro de determinada área 
tenha poder de decisão destoante do verificado em níveis similares nas demais 
áreas internas.  

  

6.4.3 O clube dispõe de uma estrutura de funcionamento  que  permite a delegação 
de atividades e favorece o controle da alta administração.  

  

ESTÁGIO 5   

6.5.1 O clube realiza verificação de antecedentes (background check) para a seleção 
e contratação de novos diretores.  

  

6.5.2 Os membros da Diretoria, especialmente o(a) diretor(a)-presidente, são 
avaliados ao menos anualmente pelo Comitê de Nomeação e Avaliação, ou 
órgão equivalente, de acordo com suas metas de desempenho, alinhadas à 
estratégia e princípios éticos do clube.  

  

6.5.3 O clube adota política de equidade, diversidade e inclusão na contratação de 
diretores, contando com pelo menos um terço de mulheres e um terço de 
homens em cargos de direção.  

  

6.5.4 Os diversos níveis de alçadas são refletidos nos sistemas de informação que 
dão respaldo aos processos, de modo a formalizar as aprovações e mitigar os 
riscos de aprovações não autorizadas. 

  

6.5.5 O clube disponibiliza canal de comunicação a seus empregados, atletas e 
associados para deles receber contribuições de melhorias referentes à 
estrutura organizacional. 
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DIMENSÃO: GOVERNANÇA E GESTÃO 
TEMA: GESTÃO ORGANIZACIONAL 
INDICADOR: 07 CÓDIGO DE CONDUTA 
 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

7.1.1 O clube tem um código de conduta, ou normativo equivalente, para orientar o 
comportamento de seus dirigentes, empregados, associados, treinadores e 
dirigentes.  

  

7.1.2 O código de conduta está disponível no website do clube.   

ESTÁGIO 2   

7.2.1 O código de conduta  é aprovado pela Assembleia Geral do clube ou órgão por 
ela delegado 

  

7.2.2 Todos os empregados, atletas, dirigentes e membros das instâncias de 
governança e dos comitês receberam a última edição do código de conduta e 
assinaram um termo atestando seu recebimento.  

  

7.2.3 O código de conduta inclui a proibição de práticas ilegais, imorais, 
discriminatórias e antiéticas 

  

7.2.4 O código de conduta inclui regras de relacionamento com agentes públicos.   

7.2.5 O clube comunica seus padrões de comportamento aos stakeholders que 
influenciam seus valores, cultura, integridade, estratégia e operação. 

  

ESTÁGIO 3   

7.3.1 O código de conduta aborda temas relacionados à atividade esportiva:    

7.3.1.1 Uso de substâncias proibidas (doping);    

7.3.1.2 Fair-play;   

7.3.1.3 Trajes dos atletas;   

7.3.1.4 Respeito à arbitragem;   

7.3.1.5 Relação com a marca do patrocinador.    

7.3.2 O código de conduta aborda temas relacionados a conduta de seus 
empregados, dirigentes e públicos de sua esfera de influência: 

  

7.3.2.1 Corrupção passiva e ativa;   

7.3.2.2 Pagamentos ou recebimentos questionáveis;    

7.3.2.3 Conflitos de interesse;   

7.3.2.4 Oferecimento e recebimento de doações, presentes e brindes;   

7.3.2.5 Uso de ativos do clube;   

7.3.2.6 Informações privilegiadas;   

7.3.2.7 Canal de ética – mecanismo de denúncia.   

7.3.3 O código de conduta prevê que o não cumprimento de suas regras levará a 
sanções e punições.  

  

7.3.4 O código de conduta orienta sobre como deve se dar o relacionamento com os 
principais stakeholders do clube (atletas, treinadores, empregados, 
fornecedores, terceiros, prestadores de serviços, financiadores e governos).  

  

7.3.5 O clube verifica periodicamente a adoção dos princípios de conduta por seus 
empregados.  
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7.3.6 O clube oferece treinamento periódico para seus empregados, associados 
dirigentes e membros dos órgãos de governança e comitês sobre o código de 
conduta, para melhor compreensão do documento.  

  

7.3.7 O clube mantém e divulga um canal de fácil acesso para recebimento de 
denúncias internas, o qual garante a confidencialidade do denunciante. 

  

7.3.8 O clube conta com um comitê ou conselho formal (como um conselho 
disciplinar), responsável pelo julgamento das questões éticas internas e 
externas, com autonomia e reportando-se aos membros da Assembleia Geral 
ou órgão por ela delegado 

  

7.3.9 A composição desse comitê ou conselho é aprovada pelo Conselho Deliberativo 
(ou órgão equivalente)  e prevista no estatuto social do clube.   

  

7.3.10 O clube disponibiliza um canal para o recebimento de denúncias externas 
anônimas.  

  

7.3.11 O clube estabelece procedimento de operação do canal de denúncias que 
contempla o fluxo de encaminhamento e retorno dos resultados ao 
denunciante.  

  

7.3.12 O processo para tratamento e investigação das denúncias recebidas contempla 
procedimentos mínimos para mitigar atos de retaliação, como a garantia de 
anonimato ao denunciante.  

  

7.3.13 O processo de registro e resposta das denúncias é regido por regras e prazos 
estabelecidos. 

  

7.3.14 O código de conduta é revisado e atualizado periodicamente    

7.3.15 O clube inclui seus empregados e atletas na revisão do código de conduta.   

7.3.16 As denúncias recebidas são tratadas e encaminhadas para o comitê ou 
conselho formal,, garantindo a confidencialidade do denunciante. 

  

 

7.4.1 O código de conduta do clube, ou outra política equivalente, orienta a atuação 
de dirigentes, empregados e atletas que tenham parentesco com agentes 
públicos e que tenham  poder decisório no âmbito das relações com órgãos e 
entidades do governo.  

  

7.4.2 O código de conduta do clube contém cláusulas que responsabilizam os 
gestores, como pessoa física, por eventuais desvios, fraudes ou crimes fiscais e 
trabalhistas, de acordo com as leis vigentes. 

  

7.4.3 O código de conduta prevê como agir nos casos em que a alta administração, 
executivos ou empregados sejam denunciados, mesmo em primeira instância, 
no Poder Judiciário. 

  

7.4.4 O canal de denúncias do clube é operado por um ouvidor ou empresa 
independente, garantindo a confidencialidade e proteção aos denunciantes. 

  

7.4.5 O clube estende o seu código de conduta à sua cadeia de suprimentos, 
anexando-o aos contratos firmados. 

  

7.4.6 O processo de recebimento, tratamento e julgamento de denúncias é 
respaldado por um sistema de informação.  

  

 

7.5.1 O comitê ou conselho de ética é formado por maioria de membros 
independentes de ilibada reputação e notório conhecimento. 

  

7.5.2 Os canais de denúncia do clube são auditados por terceira parte, verificando-
se a eficiência da apuração dos fatos e das denúncias recebidas.  
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7.5.3 As suspeitas ou denúncias de fraude, improbidade e corrupção, quando 
aplicáveis, são encaminhadas às autoridades competentes.  
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DIMENSÃO: GOVERNANÇA E GESTÃO 
TEMA: GESTÃO ORGANIZACIONAL 
INDICADOR: 08 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

8.1.1 As estratégias do clube são definidas a partir das diretrizes do Conselho 
Deliberativo (ou órgão equivalente) e da Assembleia Geral.  

  

ESTÁGIO 2   

8.2.1 O clube publica em seu website sua declaração de missão, visão e valores.    

8.2.2 O clube define direcionadores estratégicos (macro-objetivos) e os usa como 
base para o seu planejamento estratégico. 

  

8.2.3 A Diretoria formaliza e comunica os objetivos estratégicos que define para o 
Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente, e para a Assembleia Geral.  

  

8.2.4 As principais ações e projetos do clube estão alinhados aos objetivos 
estratégicos. 

  

ESTÁGIO 3   

8.3.1 O clube tem um plano estratégico que prevê um horizonte de ao menos três 
anos.  

  

8.3.2 O plano estratégico do clube é aprovado pelo Conselho Deliberativo (ou órgão 
equivalente) ou pela  Assembleia Geral.  

  

8.3.3 O plano estratégico é atualizado anualmente.   

8.3.4 São estabelecidas responsabilidades e metas para alcançar os objetivos 
estratégicos. 

  

8.3.5 Para alcançar as metas dos objetivos estratégicos, as áreas ou departamentos 
implementam planos tático-operacionais.  

  

8.3.6 Os principais elementos do plano estratégico são divulgados para todos os 
empregados do clube. 

  

8.3.7 A evolução dos objetivos estratégicos é monitorada periodicamente pela 
Diretoria e pelo Conselho Deliberativo, ou órgão equivalente. 

  

8.3.8 Os principais executivos participam da elaboração do plano estratégico do 
clube. 

  

8.3.9 Os atletas, por meio de seus representantes, participam do processo de 
elaboração do plano estratégico em temas relacionados à área esportiva do 
clube.  

  

8.3.10 O planejamento estratégico está alinhado e integrado à cadeia de cada esporte 
em que o clube atua.   

  

 Estágio 4   

8.4.1 As definições estratégicas são embasadas nas principais teorias, princípios, 
metodologias ou referências de mercado em planejamento estratégico, como, 
por exemplo, o Balanced Scorecard (BSC), o Canvas, a Análise SWOT e a Matriz 
BCG, entre outros.  

  

8.4.2 A macroestratégia é divulgada no website do clube, para o público externo.   

8.4.3 O clube estabelece processo de monitoramento dos indicadores de 
desempenho associados ao seu plano estratégico. 

  

8.4.4 O clube define metas de desenvolvimento da categoria esportiva em seu campo 
de atuação. 

  

ESTÁGIO 5   
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8.5.1 Os resultados do plano estratégico influenciam a remuneração variável dos 
executivos, desde que não relacionados com resultados esportivos.  

  

8.5.2 O clube consulta e inclui os interesses de, ao menos, três de seus principais 
stakeholders (atletas, sócios, patrocinadores, outros investidores e governo, 
entre outros) em seu plano estratégico. [bônus]  
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DIMENSÃO: GOVERNANÇA E GESTÃO 
TEMA: GESTÃO ORGANIZACIONAL  
INDICADOR: 09 ORÇAMENTO 

 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

09.1.1 O clube elabora orçamento anual com base no regime de competência.   

09.1.2 O orçamento anual é aprovado pelo Conselho Deliberativo (ou órgão 
equivalente). 

  

ESTÁGIO 2   

09.2.1 O clube tem política orçamentária ou financeira que dá diretrizes sobre a 
gestão dos recursos financeiros.  

  

09.2.2 O orçamento anual é divulgado no website do clube.   

09.2.3 O estatuto social do clube prevê a obrigatoriedade da elaboração, aprovação e 
publicação do orçamento anual. 

  

ESTÁGIO 3   

09.3.1 O clube elabora orçamento anual de acordo com o plano de contas contábil.    

09.3.2 Na política orçamentária estão definidas as regras e alçadas de aprovação de 
despesas não orçadas. 

  

09.3.3 Despesas não previstas e aprovadas são identificadas nas avaliações da 
execução orçamentária. 

  

09.3.4 O clube tem política que estabelece regras de disponibilização de recursos 
financeiros para atletas, corpo técnico e dirigentes no que se refere a viagens, 
pagamentos de despesas, treinamentos, equipamentos etc. 

  

ESTÁGIO 4   

09.4.1 Os gestores das áreas têm acesso às informações financeiras do clube e 
acompanham execução dos seus orçamentos. 

  

09.4.2 O orçamento é compatível com o plano de metas do clube para determinado 
exercício. 

  

09.4.3 A diretoria financeira consolida o orçamento do clube a partir dos orçamentos 
elaborados efetivamente pelos departamentos ou áreas.  

  

09.4.4 O clube estabelece mecanismos para acompanhar a execução dos planos de 
ação dos departamentos ou áreas e corrigir eventuais desvios orçamentários. 

  

09.4.5. O orçamento anual é aprovado pela Assembleia Geral do clube ou órgão por 
ela delegado 

  

ESTÁGIO 5   

09.5.1 O clube dispõe de controles preventivos de desvios orçamentários, como, por 
exemplo, sistemas informatizados de pagamentos que bloqueiam pagamentos, 
compras ou contratações quando os valores não estão orçados.  

  

 

  



 

Versão para Consulta Pública 
Participe até 16/03 

 
 
 

 

22 
 

DIMENSÃO: GOVERNANÇA E GESTÃO 
TEMA: GESTÃO ORGANIZACIONAL 
INDICADOR: 10 COMITÊS DE ASSESSORAMENTO E GESTÃO  
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

10.1.1 As principais decisões de gestão são tomadas de forma colegiada.    

10.1.2 O clube define indicadores de desempenho para avaliar suas principais 
atividades.  

  

10.1.3 Os indicadores-chave de desempenho são usados para subsidiar a tomada de 
decisão.  

  

ESTÁGIO 2   

10.2.1 O clube conta com um ou mais grupos colegiados de assessoramento e 
gestão (como um comitê de gestão ou um grupo de trabalho, por exemplo), 
formados por membros internos.  

  

10.2.1.1 Esses órgãos contam com mulheres como membros titulares.    

10.2.2 A Diretoria acompanha os indicadores que envolvem maior risco para o clube 
(questões financeiras, esportivas etc.). 

  

ESTÁGIO 3   

10.3.1 O clube conta com um ou mais comitês de assessoramento e gestão 
formados por membros (internos ou externos) que têm expertise 
comprovada na área em questão.  

  

10.3.2 As regras de funcionamento dos comitês de assessoramento e gestão do 
clube são formalizadas em regimento interno ou documento equivalente. 

  

10.3.2.1 O regimento interno especifica as atribuições e competências dos 
comitês.  

  

10.3.2.2. Além disso, o regimento interno exige que as decisões tomadas no 
âmbito dos comitês sejam registradas em ata.  

  

10.3.3 A gestão do clube é feita baseada no monitoramento contínuo de indicadores 
de desempenho. 

  

ESTÁGIO 4   

10.4.1 O clube conta com um comitê ou grupo de trabalho de finanças e orçamento, 
responsável por orientar o processo de gestão financeira e de orçamento.  

  

10.4.2 O clube tem um comitê responsável por assessorar a Diretoria no 
planejamento estratégico e pela captação de recursos e novas fontes de 
receita, como o Comitê de Estratégia, Marketing ou Novos Negócios.  

  

10.4.3 Os comitês de assessoramento e gestão do clube são compostos por, no 
mínimo, um terço de homens e um terço de mulheres.   

  

10.4.4 O clube dispõe de mecanismos de gestão do conhecimento e histórico dos 
indicadores de desempenho.  

  

10.4.5 O resultado da medição dos indicadores é avaliado de forma tempestiva pela 
organização.  

  

ESTÁGIO 5   

10.5.1 Os comitês de assessoramento e gestão do clube contam com membros 
independentes com expertise comprovada nas áreas relacionadas.  

  

10.5.2 O clube dispõe de sistema integrado de gestão de indicadores para apoiar o 
processo de tomada de decisão. 

  



 

Versão para Consulta Pública 
Participe até 16/03 

 
 
 

 

23 
 

10.5.3 O clube conta com um comitê de assessoramento responsável por 
acompanhar a elaboração e execução orçamentária. Esse comitê é composto 
por, no mínimo, três de seus principais stakeholders (atletas, empregados, 
sócios, patrocinadores, outros investidores e governo, entre outros). [bônus]  
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DIMENSÃO: CONTROLES INTERNOS, RISCOS E CONFORMIDADE  
TEMA: MECANISMOS DE CONTROLE 
INDICADOR: 11 POLÍTICAS, NORMAS E CONTROLES INTERNOS 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

11.1.1 O clube estabelece mecanismos de controle interno que 
garantem o cumprimento da legislação e conformidade com 
certidões de regularidade2.  

  

11.1.2 O clube respeita e cumpre as convenções coletivas em que seus 
empregados estão enquadrados. 

  

ESTÁGIO 2   

11.2.1. O clube mapeou os processos das suas áreas ou departamentos 
para estabelecer controles internos.  

  

11.2.2 As áreas e departamentos do clube têm a atribuição de definir 
controles internos das atividades por eles realizadas.  

  

11.2.3 Tais controles são monitorados periodicamente pela Diretoria do 
clube.  

  

11.2.4 O clube orienta seus controles internos a partir dos itens de 
prestação de contas exigidos por seus investidores e 
patrocinadores (como os determinados por órgãos reguladores, 
previstos no Pacto pelo Esporte, relativos à obtenção de recursos 
incentivados etc.)  

  

11.2.5 O clube levanta dados sobre a diversidade de seus quadros 
funcionais. 

  

ESTÁGIO 3   

11.3.1 O clube dispõe de profissional responsável pelo mapeamento de 
processos de gestão e atualização de procedimentos. 

  

11.3.2 Os processos e procedimentos contemplam a sinalização de riscos 
e controles. 

  

11.3.3 O(a) diretor(a)-presidente é responsável por aprovar as normas 
relacionadas aos procedimentos críticos. 

  

11.3.4 As políticas e procedimentos estão disponíveis para fácil acesso 
do público interno (na intranet, por exemplo). 

  

11.3.5 A área responsável por controles internos realiza suas ações de 
forma integrada com as demais funções de controle do clube 
(como auditoria interna, compliance, riscos, Departamento 
Jurídico etc.). 

  

11.3.6 O clube dispõe de auditoria interna exercida por uma função/área 
ou empresa terceirizada.  

  

11.3.7 A auditoria interna é vinculada ao órgão máximo do clube ou ao 
Comitê de Auditoria, ou órgão equivalente.  

  

11.3.8 O escopo de análise da auditoria interna abrange os processos 
prioritários do clube.  

  

                                                           
2 Conformidade com a legislação trabalhista, tributária, ambiental e sanitária.   
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11.3.9 O clube tem política para o relacionamento com torcedores, fãs 
ou adeptos do esporte em que atua. Se aplicável, essa política traz 
regras sobre sua relação com torcidas organizadas.  

  

11.3.10 O clube tem políticas e procedimentos formalizados que regem 
seu sistema de gestão das relações de trabalho. 

  

11.3.11 O clube tem política de remuneração e benefícios e tem 
procedimentos formais e claros de promoção e aumento salarial. 

  

11.3.12 O clube tem política de valorização da diversidade nos processos 
de recrutamento e seleção, promoção e participação em 
treinamentos.   

  

11.3.13 Em caso positivo, essa política contempla o(s) seguinte(s) 
aspecto(s) da diversidade:  

  

  Gênero   

  Raça   

  Pessoas com deficiência    

  Orientação sexual   

  Identidade de gênero   

  Geracional    

  Outro (qual?) 

________________________________________ 

  

11.3.14 O clube tem mecanismos que garantem que a licença-
maternidade e a licença-paternidade sejam integralmente 
cumpridas por seus empregados. 

  

ESTÁGIO 4   

11.4.1 O clube estabelece um planejamento anual dos processos 
prioritários que serão auditados, o qual se baseia na avaliação de 
riscos do clube.  

  

11.4.2 O clube monitora seus processos de modo regular, tempestivo e 
formal.  

  

11.4.3 O clube dispõe de função ou área (Escritório de Processos) 
responsável pela gestão do catálogo de processos e atualização 
de procedimentos 

  

11.4.4 O clube possui inventário dos processos e subprocessos 
existentes, os quais são classificados de acordo com a importância 

  

11.4.5 Os controles-chave estão descritos nas principais políticas e 
procedimentos do clube.  

  

11.4.6 O clube treina os profissionais nas políticas e procedimentos às 
quais estão abrangidos.  

  

11.4.7 O clube dispõe de um guia para elaboração de políticas e normas, 
incluindo um processo de revisão dos documentos.  

  

11.4.8 O clube desenvolve práticas de gestão das relações de trabalho 
inspirada em normas e padrões de certificação, como a SA8000.   

  

11.4.9 O clube oferece capacitação a todos os níveis hierárquicos para 
prevenir e identificar eventuais casos de assédio sexual e moral.  
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ESTÁGIO 5   

11.5.1 O clube dedica orçamento próprio para definição do plano de 
auditoria.  

  

11.5.2 Os relatórios da auditoria interna são parte das reuniões do 
Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo (ou órgão 
equivalente).  

  

11.5.3 O responsável pela auditoria interna só pode ser contratado ou 
destituído com a aprovação da Assembleia Geral, Conselho 
Deliberativo ou órgão por ela delegado 

  

11.5.4 O clube é auditada por terceira parte (auditoria externa).   

11.5.5 O clube tem um sistema integrado de gestão de seus processos e 
procedimentos.  

  

11.5.6 O clube tem seu sistema de gestão das relações de trabalho 
certificado por terceira parte (como a norma SA8000). 

  

11.5.7 O clube designa pontos focais nas principais áreas responsáveis 
pelo monitoramento e atualização dos controles.  

  

11.5.8 Existe um processo periódico de revisão de controles internos do 
clube. 

  

11.5.9 O clube tem um processo estruturado de gestão de riscos com 
base nos pilares do COSO ou na norma ISO 31000.  
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DIMENSÃO: CONTROLES INTERNOS, RISCOS E COMPLIANCE 
TEMA: MECANISMOS DE CONTROLE 
INDICADOR: 12 SISTEMA DE INTEGRIDADE (COMPLIANCE) 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

12.1.1 A alta administração do clube se posiciona e se compromete com a promoção 
da integridade, atuando diretamente na criação de uma cultura de 
integridade.  

  

12.1.2 O clube fez uma análise preliminar para conhecer os principais riscos de 
compliance aos quais está exposta. 

  

12.1.3 Os empregados do clube conhecem os requerimentos legais e regulatórios 
críticos concernentes à sua área e são orientados a manter um 
comportamento ético.  

  

ESTÁGIO 2   

12.2.1 O clube tem uma pessoa responsável pelas atividades relacionadas a 
compliance/integridade.  

  

12.2.2 O clube faz um mapeamento de risco nas áreas em que julga haver maior risco 
de ocorrência de práticas de corrupção, propina, lavagem de dinheiro e 
fraude.  

  

12.2.3 O clube estabelece um processo de gestão dos riscos identificados.    

12.2.4 O clube tem uma política de práticas anticorrupção, ou equivalente, e a 
divulga para seus empregados tanto em encontros presenciais quanto nas 
mídias de que dispõe, como site, intranet ou rede interna, material impresso 
etc.  

  

12.2.5 Realiza controles para evitar a ocorrência de corrupção e demais atos ilícitos 
previstos na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e atender às exigências da 
Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998, alterada pela Lei nº 
12.683/2012). 

  

12.2.6 A política anticorrupção, ou equivalente, estabelece os procedimentos para a 
realização de práticas de alertas para os empregados sobre ocorrências de não 
conformidade. 

  

12.2.7 A política antilavagem de dinheiro, ou equivalente, estabelece os 
procedimentos para comunicar ao órgão fiscalizador ou regulador casos com 
indícios de crimes de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. 

  

12.2.8 O clube estabelece política e controles para todas as transferências financeiras 
internacionais e os saques em espécie. 

  

12.2.9 

 

  

ESTÁGIO 3   

12.3.1 As atividades relacionadas a compliance/integridade foram definidas com base 
no mapeamento de riscos.  

  

12.3.2 A pessoa, área ou comitê responsável pelas atividades de 
compliance/integridade tem a independência e a autonomia necessárias ao 
exercício de suas atribuições e exerce influência nos processos de tomada de 
decisão do clube.  

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.683-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.683-2012?OpenDocument
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12.3.3 A pessoa responsável pelas atividades de compliance/integridade se reporta 
ao comitê responsável por tratar de questões éticas e de corrupção. 

  

12.3.4 O clube avalia periodicamente os riscos aos quais está exposta, utilizando as 
informações para aprimorar a prevenção desses riscos 

  

12.3.5 A matriz de riscos prioritários é pauta das reuniões com a Diretoria.    

12.3.6 A política antilavagem de dinheiro, ou correlata, estabelece controles 
sistemáticos para mitigar os principais riscos de corrupção ligados ao esporte, 
tais como controles sobre pagamentos a atletas, a associados e a federações 
ou clubes-membros ou a pessoas próximas a estes, entre outros.  

  

12.3.7 O clube mantém um plano de capacitação para seus empregados nos temas 
integridade e combate à corrupção. 

  

12.3.8 Tal plano de capacitações tem periodicidade definida e prevê a capacitação de 
novos empregados. 

  

12.3.9 O conteúdo das capacitações está adaptado à realidade do clube, com casos 
relacionados ao seu segmento de atuação, por exemplo. 

  

ESTÁGIO 4   

12.4.1 Existe um processo recorrente de avaliação e priorização dos riscos do clube.   

12.4.2 O clube utiliza os resultados das investigações do seu canal de denúncias para 
aprimorar suas atividades de compliance/integridade.  

  

12.4.3 A alta administração promove reuniões periódicas com a pessoa ou área 
responsável pelas atividades de compliance/integridade para acompanhá-las. 
As reuniões são registradas em ata.  

  

12.4.4 A pessoa ou área responsável pelas atividades de compliance/integridade tem 
a atribuição de identificar despesas e receitas com perfil de risco mais elevado 
e analisar não conformidades. 

  

12.4.5 O clube oferece uma capacitação sobre combate à corrupção, fraude e 
lavagem de dinheiro especialmente direcionada para a área responsável por 
compras, contratos de patrocínio e doações.  

  

12.4.6 A capacitação sobre promoção da integridade e combate à corrupção é 
obrigatória para todos os empregados, dirigentes e atletas do clube. 

  

14.4.7 O clube realiza controles sistemáticos para prevenir e corrigir custeio, 
patrocínio ou outra vantagem indevida a agentes públicos ou terceiros a eles 
relacionados. 
 

  

ESTÁGIO 5   

12.5.1 O clube estabelece processo para monitorar eventuais alterações no universo 
regulatório que possa impactar suas atividades (novas leis, por exemplo). 

  

12.5.2 O clube dispõe de processo recorrente de avaliação e priorização de riscos.    

12.5.3 O clube assegura em seu estatuto a autonomia e independência da pessoa ou 
área responsável pelas atividades de compliance/integridade.  

  

12.5.4 A pessoa ou área responsável pelas atividades de compliance/integridade 
elabora um relatório com o que foi realizado, como, por exemplo, 
capacitações, auditoria interna, verificação de terceiros etc. Tal relatório é 
elaborado com periodicidade definida e assinado pelos membros da alta 
administração.  

  

12.5.5 A pessoa ou área responsável pelas atividades de compliance/integridade se 
reporta ao Conselho Deliberativo (ou órgão equivalente) do clube.  
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12.5.6 Depois das capacitações, realizam-se testes ou entrevistas para verificar a 
compreensão e retenção das informações por parte dos treinados. 

  

12.5.7 A promoção da integridade e o combate à corrupção são tratados de forma 
transversal em outras capacitações do clube, mesmo que introdutoriamente.  
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DIMENSÃO: CONTROLES INTERNOS, RISCOS E COMPLIANCE 
TEMA: ACCOUNTABILITY  
INDICADOR: 13 GESTÃO DE CONTRATOS 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

13.1.1 Os contratos estão apropriadamente formalizados.   

13.1.2 Cada área ou departamento tem uma relação dos contratos que celebra em 
nome do clube. 

  

13.1.3 O clube dispõe de uma minuta-padrão para os contratos, contendo uma relação 
de cláusulas mínimas  

  

ESTÁGIO 2   

13.2.1 O clube monitora a vigência dos contratos e licitações.   

13.2.2 O clube tem processo formalizado de gestão de contratos e licitações 
compreendendo as principais etapas do ciclo de vida e as aprovações 
necessárias.  

  

13.2.3 O clube define o papel e a responsabilidade de cada área no referido processo 
de gestão de contrato.  

  

13.2.4 O clube tem um inventário de contratos e licitações por ela celebrados.   

13.2.5 Existe salvaguarda dos documentos contratuais.    

13.2.6 O clube tem processo de validação jurídica dos contratos que divergem das 
minutas-padrão.  

  

ESTÁGIO 3   

13.3.1 O clube tem uma gestão consolidada dos documentos contratuais considerando 
os principais fornecedores e contratos de patrocínio.  

  

13.3.2 A área gestora do contrato tem conhecimento das obrigações e deveres entre 
as partes dos contratos e licitações sob sua responsabilidade.  

  

13.3.3 O clube tem processo de salvaguarda centralizada de documentação contratual.    

13.3.4 O clube tem processo de auditoria interna dos contratos e licitações.    

ESTÁGIO 4   

13.4.1 O clube dispõe de processo de avaliação e mensuração dos contratos e 
licitações atrelado à liberação do pagamento de fornecedores.  

  

13.4.2 O clube tem processo centralizado de gestão de documentação contratual 
(física e digital).  

  

ESTÁGIO 5   

13.5.1 O clube dispõe de função ou área responsável pelo monitoramento dos 
contratos e licitações (vigência, qualidade, valor, riscos etc.) 

  

13.5.2 O clube usa um sistema integrado a processos de diferentes áreas para 
gerenciar os contratos e licitações.  

  

 
 
  



 

Versão para Consulta Pública 
Participe até 16/03 

 
 
 

 

31 
 

DIMENSÃO: CONTROLES INTERNOS, RISCOS E COMPLIANCE 
TEMA: ACCOUNTABILITY 
INDICADOR: 14 GESTÃO DE FORNECEDORES 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

14.1.1 O clube exige em contrato que seus fornecedores, terceiros ou prestadores de 
serviços se comprometam com o cumprimento da legislação.  

  

ESTÁGIO 2   

14.2.1 O clube coloca cláusulas socioambientais e de compliance nos contratos com 
fornecedores, terceiros e prestadores de serviços. 

  

14.2.2 O código de conduta do clube especifica o comportamento que ela espera de 
seus fornecedores, terceiros e prestadores de serviços.  

  

14.2.3 O clube solicita aos fornecedores informações sobre sua estrutura de 
governança e mecanismos de compliance.  

  

14.2.4 O clube proíbe a contratação de empresas fornecedoras ou prestadoras de 
serviços que tenham como sócio, membro da administração ou funcionário 
alguém que seja cônjuge, companheiro(a), parente consanguíneo ou afim, em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de seus dirigentes, funcionários ou 
conselheiros.  

  

ESTÁGIO 3   

14.3.1 O clube classifica seus fornecedores e terceiros de acordo com o grau de 
dependência do fornecedor, a natureza das transações, o porte, o setor e a 
região de atuação.  

  

14.3.2 Essa classificação identifica os fornecedores e terceiros de maior risco no que 
se refere à corrupção.  

  

14.3.3 O clube tem uma política de contratação de fornecedores e terceiros 
estabelecida (“Política de Compras”). 

  

14.3.4 O clube adota procedimentos de due diligence relacionados à integridade na 
avaliação de fornecedores e terceiros (por exemplo, a análise do envolvimento 
deles em casos de corrupção divulgados pela mídia, processos judiciais, e se 
algum de seus proprietários é oficial ou parente de oficial do governo, entre 
outros levantamentos), a partir de uma classificação de risco e sua graduação. 

  

14.3.5 O clube mantém procedimentos regulares de consulta ao Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e ao Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (CNEP) como método decisório de compras e aquisições de bens e 
serviços. 

  

14.3.6 O clube mantém procedimentos de consulta ao cadastro de Entidades Privadas 
sem Fins Lucrativos Impedidas (Cepim) antes de realizar patrocínios, repasses 
ou doações de recursos próprios ou incentivados. 

  

14.3.7 O clube consulta as listas disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho, como o 
cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a situações 
análogas à de escravo, ou verifica outras fontes sobre o tema como método 
decisório para compras e aquisições de bens e serviços. 

  

14.3.8 Em caso de não cumprimento das especificações relativas ao fornecimento de 
serviços ou produtos, o clube estabelece um prazo formal para que o 
fornecedor ou terceiro entre em conformidade.  

  

ESTÁGIO 4   
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14.4.1 Na contratação de fornecedores, terceiros ou prestadores de serviços, o clube 
exige que eles mantenham programas de integridade e mecanismos de 
prevenção e combate à corrupção. 

  

14.4.2 Os fornecedores ou terceiros com riscos relacionados a questões éticas 
respondem um questionário dando informações sobre sua estrutura de 
gestão, com declarações expressas relacionadas a leis e regulamentações 
anticorrupção e de combate à lavagem de dinheiro. 

  

14.4.3 O clube capacita fornecedores e terceiros de alto risco em questões 
relacionadas à governança e compliance, visando sua adequação aos seus 
critérios.  

  

14.4.4 O clube tem um ou mais indicadores-chave de desempenho sobre sua gestão 
de fornecedores. 

  

14.4.5 Em caso de descumprimento das regras de conduta, o clube descredencia o 
fornecedor, terceiro ou prestador de serviço. 

  

ESTÁGIO 5   

14.5.1 O clube realiza auditorias de terceira parte dos mecanismos de prevenção e 
combate à corrupção de seus fornecedores, terceiros ou prestadores de 
serviços de alto risco.  
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DIMENSÃO: CONTROLES INTERNOS, RISCOS E COMPLIANCE   
TEMA: ACCOUNTABILITY   
INDICADOR: 15 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O GOVERNO, PATROCINADORES E ASSOCIADOS 
 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

15.1.1 O clube dispõe de profissional ou área que responde pelo processo de prestação 
de contas com o governo, patrocinadores e associados, ainda que 
compartilhado com outras atividades.  

  

ESTÁGIO 2   

15.2.1 O clube tem processo de gerenciamento da prestação de contas para os 
diferentes financiadores, em conformidade com as exigências de cada um deles.  

  

15.2.2 O clube tem processo de gerenciamento de contrapartidas para os diferentes 
financiadores, em conformidade com as exigências de cada um deles.   

  

ESTÁGIO 3   

15.3.1 O clube dispõe de normas que formalizam os processos de gerenciamento de 
prestação de contas e de contrapartidas e seus responsáveis.  

  

15.3.2 O clube monitora eventuais mudanças nas regras de patrocínio e prestação de 
contas que a impactam.  

  

15.3.3 O clube tem um processo de gestão das documentações e evidências 
comprobatórias da prestação de contas e contrapartidas. 

  

ESTÁGIO 4   

15.4.1 O clube dispõe de sistema de informação que que dá respaldo ao processo de 
gestão da prestação de contas e das contrapartidas, possibilitando o 
armazenamento das documentações e evidências comprobatórias.  

  

15.4.2 O clube garante a prestação de contas financeiras e contrapartidas relativas a 
todos os recursos recebidos, mesmo que essa não seja uma exigência de seus 
financiadores.  

  

ESTÁGIO 5   

15.5.1 O sistema de informação permite o acesso on-line de seus financiadores às 
informações detalhadas, transacionais, de prestação de contas e 
contrapartidas.  

  

15.5.2 As prestações de contas são auditadas por auditoria externa independente.    
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DIMENSÃO: TRANSPARÊNCIA   
TEMA: TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO 
INDICADOR: 16 COMUNICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERAIS DA ENTIDADE 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

16.1.1 O clube realiza ações de comunicação voltadas para seus stakeholders (como 
associados, empregados, atletas, entre outros)  

  

16.1.2 O clube disponibiliza um canal aberto de comunicação para torcedores, fãs e 
adeptos do esporte em que atua.  

  

16.1.3 O clube designa função responsável por sua comunicação com o público 
externo.  

  

16.1.4 O clube mantém um canal oficial para divulgar as informações gerais sobre 
suas atividades às partes interessadas, conforme a legislação vigente. 

  

ESTÁGIO 2   

16.2.1 O clube mantém um website ou uma página nas redes sociais para publicar as 
suas informações, conforme a legislação vigente. 

  

16.2.2 O clube elabora um plano anual de comunicação.   

16.2.3 O clube publica em seu website oficial a Política de Contratação ou Compras.     

16.2.4 O clube publica em seu website oficial a Política de Gestão 
Orçamentária/Financeira. 

  

16.2.5 O clube publica em seu website oficial a relação de patrocinadores atuais.   

ESTÁGIO 3   

16.3.1 O clube designa profissional, área dedicada ou serviço contratado responsável 
por sua comunicação. 

  

16.3.2 O clube faz um mapeamento periódico das matérias/notícias relacionadas a 
ela veiculadas na mídia (clipping).  

  

16.3.3 O clube tem uma matriz de priorização de stakeholders.    

16.3.4 O plano anual de comunicação do clube foi implantado e é gerenciado de 
forma integrada com seu plano estratégico.  

  

    

16.3.5 O clube publica em seu website as informações sobre os projetos financiados 
com recursos públicos ou privados.  

  

ESTÁGIO 4   

16.4.1 O clube tem uma assessoria de imprensa.    

16.4.2 O clube mapeia os temas para comunicação de acordo com os conteúdos 
prioritários, relevantes e restritos para os diversos públicos.  

  

16.4.3 O clube treina os envolvidos no processo de comunicação.    

16.4.4 O direcionamento das ações necessárias é baseado no mapeamento 
periódico de notícias relacionadas à entidade.  

  

16.4.5 O clube adota uma política de gerenciamento de crises.    

16.4.6 O clube publica seu mapa estratégico em seu website oficial.   

16.4.7 O clube publica seu mapa de stakeholders em seu website oficial.   

ESTÁGIO 5   

16.5.1 O clube tem uma política de porta-voz.    
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16.5.2 O clube elabora análise estratégica dos riscos de imagem com 
desenvolvimento de planos de resposta. 

  

16.5.3 O clube mantém na internet, minimamente, o registro e o histórico das 
últimas alterações realizadas nos seguintes documentos: 

  

16.5.3.1 Organograma;   

16.5.3.2 Código de Conduta;    

16.5.3.3 As principais políticas, tais como Política de Compras, Gestão 
Orçamentária/Financeira etc.; 

  

16.5.4 O clube divulga informação se a diretoria executiva é ou não remunerada.    

16.5.5 O clube, no caso de a diretoria executiva ser remunerada, divulga a 
remuneração total anual da alta administração, incluindo cargos executivos.  
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DIMENSÃO: TRANSPARÊNCIA   
TEMA: TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO 
INDICADOR: 17 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

17.1.1 O clube publica suas demonstrações financeiras anualmente em seu website, 
conforme a legislação vigente aplicável, e as mantém publicadas. 

  

17.1.2 As demonstrações financeiras são aprovadas pela Assembleia Geral depois de 
submetidas a parecer favorável do Conselho Fiscal.  

  

ESTÁGIO 2   

17.2.1 As demonstrações financeiras são auditadas por auditoria independente.   

ESTÁGIO 3   

17.3.1 O clube publica suas demonstrações financeiras semestralmente em seu 
website. 

  

17.3.2 As demonstrações financeiras anuais do clube são publicadas em conjunto com 
notas explicativas, relatório da administração, parecer do Conselho Fiscal e 
parecer de auditores independentes filiados à Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) ou ao Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon). 

  

ESTÁGIO 4   

17.4.1 O clube publica suas demonstrações financeiras em seu website dentro do 
prazo legal requerido, mantendo, permanentemente, os documentos dos 
últimos cinco anos.   

  

17.4.2 É possível comprovar uma evolução contínua na transparência e na abertura 
das informações relativas às demonstrações financeiras do clube nos últimos 
três anos.  

  

17.4.3 O clube publica seu desempenho financeiro  trimestralmente em seu website.    

ESTÁGIO 5   

17.5.1 O clube envia, por meio eletrônico ou impresso, suas demonstrações 
financeiras anuais para todos os seus associados, filiados, investidores e demais 
stakeholders prioritários.  

  

17.5.2 O clube publica seu desempenho financeiro mensalmente em seu website.    

17.5.3 O clube tem procedimentos que garantem transparência e fidedignidade às 
suas demonstrações e registros contábeis, impedindo a ocorrência de registros 
inadequados ou, ainda, a ocultação de informações.  
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DIMENSÃO: TRANSPARÊNCIA   

TEMA: TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO 
INDICADOR: 18 RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 
 

ESTÁGIO 1 SIM NÃO 

18.1.1 O clube elabora relatório anual de gestão com detalhes das atividades 
realizadas ao longo do ano, por área de atuação, para avaliação da Diretoria Ou 
CD ou AG 

  

ESTÁGIO 2   

18.2.1 O clube elabora relatório anual de gestão com detalhes das atividades 
realizadas ao longo do ano, por área de atuação, para veiculação interna. 

  

ESTÁGIO 3   

18.3.1 O relatório anual de gestão é publicado pelo clube no primeiro semestre do ano 
subsequente e é de domínio público e de fácil acesso.  

  

18.3.2 O relatório publicado compreende ao menos os seguintes temas: Finanças 
(receitas e despesas); Patrocínio (quem são os principais patrocinadores); 
Competições, quando aplicável; Desenvolvimento e Desempenho Técnico; 
Recursos Humanos; e Gestão. 

  

ESTÁGIO 4   

18.4.1 Além dos temas já citados, o relatório compreende os seguintes: Relações com 
o Governo; e Arbitragem (quando relevante). 

  

18.4.2 Além dos temas já referidos, o relatório aborda aspectos relacionados à 
Responsabilidade Social e à Sustentabilidade.  

  

18.4.3 O clube solicita a no mínimo três de seus principais stakeholders (atletas, 
empregados e patrocinadores, entre outros) que comentem e apontem temas 
que deveriam ser abordados em seu relatório anual de gestão.  

  

18.4.4 O relatório anual de gestão apresenta informações tanto favoráveis quanto 
desfavoráveis à entidade.  

  

18.4.5 O relatório anual de gestão divulga as metas e desafios para o próximo período.    

ESTÁGIO 5   

18.5.1 O relatório anual é auditado por auditor independente contratado de acordo 
com política específica. 

  

18.5.2 O relatório anual de gestão é auditado e publicado por no mínimo três anos, 
com fácil acesso ao público. 

  

    

 

 


