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Realização



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 de avaliação



Manual de aplicação



Plataforma on-line

Questionários para entidades de 

administração 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 publicados apenas os nomes 
das entidades que alcançaram a 
partir do grau C (Satisfatório) do 
rating e que autorizem a 
divulgação. 

 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.



Obrigada!

integra@ethos.org.br


