
 

 

PROJETO TÉCNICO - TERMO DE FOMENTO 
Nome da Entidade/Órgão Confederação Brasileira de Vela Tel. Entidade (21) 2240-8919 

CNPJ 17.543.402/0001-35 E-mail Entidade cbvela@cbvela.org.br 

Endereço 
Avenida Infante Dom Henrique, S/N, Sala 

19 A 
Bairro GLORIA 

CEP 20021-140 Cidade RIO DE JANEIRO UF RJ 

Nome do Dirigente1 Marco Aurélio de Sá Ribeiro 

E-mail do Dirigente presidencia.cbvela@cbvela.org.br Tel. Dirigente (21) 2240-8919 

Nome do Responsável Técnico 
pelo Projeto 

Juan Ignacio Sienra Castiglioni 

E-mail do Resp. Técnico pelo 
Projeto 

juan@cbvela.org.br 
Tel. do Resp. 
Técnico 

(51)99938-3532 

Objeto da Proposta Preparação da Equipe Olímpica Principal de Vela e participação nos campeonatos internacional. 

Nº da Proposta no SICONV  
Valor do repasse 
do ME (R$) 

R$ 1.680.000,00 
Valor da 
contrapartida (R$) 

- 

 

Data de início da vigência 
 

JUN/2022 
Data de término 
da vigência 

 

JUN/2023 
 

Valor global (R$) 
 

R$ 1.680.000,00 

Modalidade(s) Esportiva(s) 
contemplada(s) 

VELA 

Ações a serem custeadas Recursos Humanos e seus correspondentes encargos, organização de evento, participação em competição esportiva no 
exterior e material de divulgação. 

Quantitativo de Beneficiados por Classificação (no que couber) 

Esporte/Modalidade 
Categoria de Base Categoria Principal Profissionais Capacitados 

Subtotais 
Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Modalidade 1   8 2 4 2 18 

TOTAL GERAL   
8 2 

4 
                2 

18 

 
 

1 Art. 19, inciso I, da Lei nº 13.019 - A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguintes requisitos: I – Identificação do subscritor da 

proposta; 
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1.Introdução 

O presente Projeto denominado “Vela Dourada” visa a consolidação internacional da equipe principal de vela olímpica conformada 
pela elite de atletas brasileiros e de todo o staff técnico; mediante o investimento na estrutura técnica oferecida aos atletas para que 
possam contar com um acompanhamento técnico específico de alta qualidade internacional, visando alavancar e manter, a médio e 
longo prazo, o rico desempenho histórico esportivo da modalidade do País. Alem disso será investido na participação dos Campeonatos 
Mundiais das principais categorias olímpicas da Vela, onde o Brasil tem maior probabilidade de atingir um resultado expressivo levando 
desta forma as logomarcas do Governo Federal, Confederação Brasileira de Vela e o Brasil ao pódio da elite olímpica. 

A vela internacional olímpica tem um alto grau de complexidade onde o conhecimento técnico e o analises de performance junto 
com a planificação estratégica acrescentada com a participação nas competições internacionais denominadas Campeonatos Mundiais; 
resultam um pilar fundamental quando chega o momento da disputa de uma medalha olímpica; motivo pelo qual a implementação deste 
Projeto “Vela Dourada – Manutenção da Equipe Olímpica ano 2022” com base de treinamentos na Marina da Gloria é fundamental. 

A proposta da CBVela, submetida à apreciação da Secretaria Especial de Alto Rendimento busca promover por meio do 
investimento na equipe técnica altamente qualificada que irá fornecer um treinamento especifico localizado na Marina da Gloria é 
subsequentemente o aumento do nível técnico de seus atletas, que se encontram no momento integrando a equipe olímpica principal das 
categorias do programa olímpico Paris 2024, também este projeto irá a contemplar a participação no principal evento internacional da 
categoria olímpica do calendário 2022, acrescentado com ações que desenvolvam suas competências individuais e de toda a comunidade 
envolvida. 

Reforça-se, pois, a busca no decorrer desse processo de treinamento e competições a maior qualificação técnica do indivíduo 
beneficiado, promovendo o uso do conhecimento do alto rendimento mediante uma equipe técnica sustentada pela experiencia 
internacional na modalidade que irá a permitir aos atletas da elite da modalidade, a participação com uma adequada preparação técnica 
em competições nacionais e internacionais na dimensão do exporte sendo referentes positivos para a comunidade e cidadania.  

A Vela Brasileira tem se destacado como modalidade Olímpica e Pan Americana nos últimos anos com a conquista de importantes 
resultados, a destacar: 

 18 Medalhas Olímpicas (07 Ouros, 03 Pratas, 08 Bronzes); 

 71 Medalhas Pan Americanas (32 Ouros, 23 Pratas, 16 Bronzes); 

 + 80 Títulos Mundiais. 

 

 

Projeto trará consolidação e continuidade aos resultados esportivos obtidos pelo Programa de Alto Rendimento Olímpico desta 



 

entidade e se orienta nos princípios e ideais carta olímpica, norteada pela democratização do acesso ao conhecimento e à prática 
esportiva; lideradas positivamente como embaixadores pelas equipes de atletas e treinadores que fazem parte do alto rendimento; no 
envolvimento da cidadania com o esporte e suas atividades. 

Também tem como base assegurar a participação da Equipe Brasileira de Vela Olímpica das principais categorias com maior chance 
de medalha na principal competição internacional com as melhores condições possíveis, proporcionando:  

 Passagens aéreas para o local de competição (Canada, França e Itália) 

 Aluguel de carro para deslocamento do staff técnico no Canada. 

 Custeio e manutenção da equipe técnica do alto rendimento durante 12 meses. 

Inserir o calendario chancelado pela confederação  

 
 

2. Objeto 
 

SUGESTÃO: Preparação da Equipe Olímpica Principal de Vela e participação nos campeonatos internacional.  
 

3. Público-alvo 
 

O Projeto atenderá 8 atletas de forma direta e 8 de forma indireta, sendo todos das principais categorias olímpicas tanto masculino 
quanto feminino ou misto e contará com 6 profissionais    especializados em alto rendimento. Com este importante investimento teremos 
as condições de uma participação e preparação de alto nível da Equipe Brasileira de Vela Olímpica, possibilitando uma maior divulgação 
do esporte e consequentemente o atingindo os resultados esportivos desejados  

 

4. Objetivo Geral 
 

 
13 a 25 Atletas Masculino e Feminino - Adulto Laser Radial/ Laser Standard / Formula Kite / 49er Fx / Nacra  15 (20 a 35 anos)
 Misto / 49er / 470 Misto 

Publico Alvo Categorias do Programa de Vela Jovem 



 

 

 

O projeto visa investimento na preparação técnica de alta qualidade visando o a participação na principal competição da modalidade 
do ano 2022, o treinamento dos principais atletas de alto nível da Equipe Brasileira de Vela Olimpica,  manutenção da equipe técnica 
altamente qualificada. Os treinamendos acontecerão na Marina da Gloria (legado olímpico Rio 2016) localizada no estado de Rio de 
Janeiro. 

 

5.Objetivos específicos 

 

I. Garantir os treinamentos dos principais atletas olímpicos, em especial daqueles com maior potencial de medalha 
olímpica mediante a manutenção dos principais nomes do quadro técnico; 

II. Participar das principais competições e treinamentos a nível internacional da Vela, assegurando um alto nível 
técnico; 

III. Dar continuidade à nossa política de buscar sempre as melhores condições possíveis de treinamento aos 
melhores atletas; 

IV. Assegurar um excelente desempenho de nossos atletas brasileiros nos eventos que estão convocados; 



 

 

 

6.Metas 
 

Os resultados esperados como metas de qualidade desse projeto podem ser definidos conforme abaixo. 
 

Metas Indicadores 
Meio(s) de aferição do 
cumprimento da Meta 

Prazo para 
cumprimento 

 
 

 
QUALITATIVAS 

Assegurar a permanência dos melhores profissionais 
brasileiros em nossa Equipe, salvaguardando a 
remuneração justa para profissionais desde nível. 

Relatórios de avaliações técnicas. 12 meses 

Garantir a continuidade do regime atual de 
treinamentos de nossos atletas, em especial daqueles 
com maior potencial de medalhas nos Jogos Paris 2024 

Relatório técnico e ranking. 12 meses 

Assegurar um bom desempenho de nossos atletas nos 
Campeonatos Mundiais, nas Etapas da Copa do 
Mundo, nos Jogos Pan-americanos e Olímpicos 

Relatórios Técnicos com ranking 
das competições 

12 meses 

 
  QUANTITATIVAS 

Melhorar a posição dos beneficiados no ranking 
internacional. 

Ranking Geral Anual. 12 meses 

 

Contemplar os regimes de treinamento de 17 atletas 
de ponta. 

Relatórios Técnicos. 12 meses 

 

Assegurar o custeio de remuneração de 6 especialistas 
profissionais da modalidade de alta performance e 
rendimento. 

Relatórios Técnicos e clipagem de 
midia. 

12 meses 

 
 
 
AJUSTADA  
 

Metas Indicadores 
Meio(s) de aferição do 
cumprimento da Meta 

Prazo para 
cumprimento 

 
 

Melhorar a preparação dos atletas da Equipe Brasileira 
de Vela Olimpica, por meio da participação da delegação 
em eventos de nível mundial. 

Relatórios de avaliações técnicas. 12 meses 



 

 
QUALITATIVAS 

Melhorar a posição do Brasil no ranking mundial de 
vela. 

Relatório técnico e ranking. 12 meses 

Melhorar desempenho de nossos atletas nos 
Campeonatos Mundiais, nas Etapas da Copa do 
Mundo, nos Jogos Pan-americanos e Olímpicos 

Relatórios Técnicos com ranking 
das competições 

12 meses 

 
  QUANTITATIVAS 

Estar entre os 15 melhores no ranking mundial da 
modalidade 

Ranking Geral Anual. 12 meses 

 

Contemplar os regimes de treinamento de 17 atletas 
de ponta. 

Relatórios Técnicos. 12 meses 



 

Os meios de aferição do atingimento dessas metas serão: relatórios técnicos, clipagem de mídia, imagens, rankeamento oficial da Federação 
Internacional e do Campeonato Mundial da Classe beneficiada e pesquisas quantitativas. 

 

7.Infraestrutura 

A entidade possui em parceria com a BR Marinas uma instalação adequada para o funcionamento dos treinamentos. A instalação 
se encontra localizada na Marina da Gloria na cidade do Rio de Janeiro, RJ sendo que este local foi subsede da modalidade Vela durante 
a disputa dos Jogos Olímpicos de Rio 2016. 

Em esta estrutura a entidade conta com 9 botes de apoio técnico, local de guarda de equipamentos, sede administrativa e técnica, 
um contêiner oficina com ferramentas para trabalhar nos barcos, sala de reunião, vestiário e com rampa de saída para as raias de 
treinamento localizadas na Bahia de Guanabara. 

Além disso a Marina conta com um Forklift de até 46 toneladas que auxilia na operação de ovar contêineres, colocar as 
embarcações na água e dá suporte com estruturas de grande porte; a CBVela conta com 21 vagas secas para guarda dos equipamentos. 
Tem um serviço de shuttle que leva nossos atletas desde o Aeroporto Santos Dumont até a localização do Centro de Treinamento; 
segurança as 24 horas e diversas ofertas gastronômicas para alimentação. 

 

Local Endereço completo Estrutura disponivél Responsável pela manutenção 

Marina da Gloria – Base  Sede administrativa e técnica.  

Vela Av. Infante Dom Henrique, S/N - Botes de apoio técnico. CBVela 
Legado Olimpico Rio Glória, Rio de Janeiro - RJ, 20021- Local de guarda de equipamentos. BR Marinas 

2016 140 Contêiner oficina.  

  Vestiário.  

 

 
 



 

8. Metodologia 
 

O Projeto irá alem de manter a melhor equipe técnica junto com a equipe olímpica brasileira, irá também a contemplar a participação 
das equipes brasileiras com maior probabilidade de medalha, na principal competição internacional da categoria sendo uma no continente 
americano e as outras duas no continente europeu, viabilizando estar entre os mais fortes adversários do mundo, de acordo com o 
calendário de competições a saber:  

 

1. Campeonato Mundial da Classe 49er Fx – 49er – Nacra 17 / Halifax, Canada.  

2. Campeonato Mundial da Classe iQFoil Masculino / Brest, França 

3. Campeonato Mundial da Classe Formula Kite Masculino / Poetto, Itália.  

 

INSERIR O CALENDARIO CHANCELADO PELA CONFEDERAÇÃO 

 

As competições supramencionadas são as principais competições internacionais da modalidade, sob a organização da Federação 
Internacional de Vela (World Sailing), entidade máxima da vela, em nível mundial, cuja CBVela é filiada e participou das últimas edições, 
juntamente com mais de outros 70 países, conquistando resultados expressivos como foi a Medalha de Bronze em 2021 no Mundial de 
49er Fx conquista por nossas Bi Campeã Olímpica Martine Grael e Kahena Kunze.  

 

 Este tipo de eventos, reúne os maiores velejadores dos mais fortes países competidores da modalidade, e portanto, essencial na 
preparação para as outras competições a futuro, permitindo ao Brasil a consolidação como uma potencia desse exporte e a obtenção de 
resultados expressivos no cenário mundial.  

 

 Em cada uma das participações brasileiras, a delegação será conformada por atletas e a equipe técnica que resulta fundamental para 
dar a máxima qualidade técnica no atendimento da equipe durante o ano todo. Sendo uma particularidade da modalidade serão necessário 
alguns dias a mais das datas oficiais das competições, para finalização da fase de treinamento e aclimatação dos membros participantes, 
contemplando em cada uma delas, o custeio de passagens aéreas, hospedagem, aluguel de veículo para o deslocamento efetivo das equipes 
técnicas e os atletas entre os locais de treinamento e a base de acomodação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Para aquisição das passagens aéreas será levada em consideração apenas dois países de origem (Brasil e Portugal), tendo as cidades 
de São Paulo/ Rio de Janeiro e Lisboa como base para o trecho inicial, visto que o critério de escolha dos beneficiados obedecera a 
convocação de atletas por índice técnico/resultados obtidos/ ranking das classes, com registo na entidade, conforme os seguintes pontos:  

 

 Ter finalizado dentro dos 3 primeiros nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019 em sua categoria. 

 Ter finalizado dentro dos 3 primeiros nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 em sua categoria. 

 Ter sido selecionado pelo Programa Bolsa Pódio do Governo federal no ano 2022 em sua categoria. 

 As classes a ser beneficiadas serão: 49er Fx Feminino – Nacra 17 Misto– 49er Masculino – iQFoil Masculino – Formula Kite Masculino 

  

 Da mesma forma, os países destinos – Canada, França e Itália, inicialmente serão cotados pelas cidades de Halifax, Brest e Poetto, 
respetivamente, os aeroportos de mais próximos, mas em função de uma melhor logística de horário, disponibilidade de vagas e outras 
necessidades eventuais de uma delegação esportiva, podem ser transferidos para outros aeroportos, caso se tenha melhores opções.  

  

A competitividade em Jogos Olímpicos é extrema, pois a conquista de um lugar no pódio e algo almejado por todos os atletas e suas 
respetivas nações. No caso da Vela, há a busca do desenvolvimento técnico, físico e mental do atleta, com o suporte multidisciplinar, e a 
utilização da tecnologia buscando a melhor performance de um equipamento que “tecnicamente” é igual para todos os competidores, mas 
que na prática não é; e contar com um planejamento estratégico esportivo diferenciado que ajude a definir o melhor caminho durante o 
ciclo olímpico. Em ambos casos, o investimento é muito alto, de forma que a possibilidade de captação de recursos oriundos de parcerias e 
termo de fomento para a manutenção e operacionalização de todas atividades vinculadas a Equipe Olímpica de Vela Brasileira, representa 
um ponto vital para dar continuidade ao legado olímpico da vela brasileira.   



 

 

 
 

9.Justificativa/Resultados Esperados 
 

A CBVela entende que mediante a assinatura deste importante projeto de manutenção da Equipe Olímpica de Vela e sua equipe 
técnica, irá a consolidar e ampliar mais ainda os resultados previamente alcançados por esta modalidade em sua rica historia esportiva. 
As ações programadas por este novo projeto atenderão 13 atletas da elite da modalidade de forma direta e 12 atletas de forma indireta 
representando 5 estados diferentes; utilizando a Marina da Glória como centro de treinamento e preparação no Brasil junto com o 
acompanhamento de uma equipe técnica de alta qualidade e experiência internacional na gestão do alto rendimento de equipes de vela.  

   Certa de um planejamento estratégico bem elaborado, todos esses resultados não vierem ao acaso; a CBVela tem proposto continuar 
com esse legado olímpico e, portanto, continuar colocando a disposição dos melhores atletas brasileiros as melhores equipes técnicas e de 
gestão da modalidade.  
 

E, por conseguinte: 
 

• Divulgação e massificação do Projeto e consequentemente da modalidade Vela e das marcas do Governo Federal mediante resultados 
esportivos expressivos a nível nacional e mundial; 

• Garantia das melhores condições possíveis para os treinamentos e, consequentemente para as competições internacionais aos 
melhores atletas da modalidade do Brasil. 

 
Também esperamos com a execução deste projeto permitir continuar com o legado do conhecimento técnico para as futuras gerações de 

Robert Scheidt, Torben Grael ou Martine Grael com uma qualidade de sua equipe técnica de acorde aos níveis internacionais e que permanece 
vinculada a Entidade que rege a Vela Brasileira. 

Inserir os resultado esperados com a execução do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Custos 
 
 

                                                                                 ORÇAMENTO DO PROJETO      
1  Competições 

Internacionais. 
 Quant. Unid. Duração R$ Unit. Total 

1.1 Campeonato Mundial 
49er, 49er Fx e Nacra 

17  

Passagem aérea GIG X YHZ  8 item 1 7.000,00 56.000,00 

  Hospedagem em quarto duplo para equipe 
técnica 13 agosto a 7 setembro 

2 dia 25 1.020,60 51.030,00 

  Diária alimentação Equipe técnica  
Detalhar  

2 dia 27 1.140,00 61.560,00 

  Aluguel de carro SUV para traslado de 13 
agosto a 7 setembro 

1 dia 24 1.100,00 26.400,00 

  Diária de viagem atleta 
Detalhar  

6 dia 20 900,00 108.000,00 

1.2 Campeonato Mundial 
de iQFoil Masculino 

Passagem Aérea GRU x BAS 2 item 1 6.500,00 13.000,00 

  Hospedagem em quarto duplo 2 dia  13 700,00 18.200,00 

  Diária para Atleta e Treinador 2 dia 15 900,00 27.000,00 

1.3 Campeonato Mundial 
de Formula Kite 

Masculino 

Passagem aérea GIG x CAG 2 item 1 7.000,00 14.000,00 

  Hospedagem em quarto duplo  2 dia 14 600,00 16.800,00 

  Diária para Atleta e Treinador 2 dia 14 900,00 25.200,00 

TOTAL        417.190,00 

2 Divulgação/Promoçã
o 

      

2.1 Banners Produção de banners para divulgação do 
projeto a ser colocados na Marina da Gloria. 

8 Unidade 1 80,00 640,00 

2.2 Adesivos adesivos para velas e cascos com logo 
marca do governo federal e CBVela 

180 Unidade 1 50,00 9.000,00 

TOTAL        9.640,00 



 

3  Recursos Humanos - 
Atividade Fim 

      

3.1 Treinador C Profissional responsável por administrar os 
treinamentos da categoria olímpica ILCA 7, 
mesma categoria que por exemplo: Robert 

Scheidt fez sua carreira de atleta.  

1 Pessoa (s) 12 7.785,00 93.420,00 

3.2 Apoio Técnico B  Profissional responsável por coordenar é 
supervisionar a preparação física de toda a 

equipe do alto rendimento olímpica da 
modalidade.  

1 Pessoa (s) 12 7.785,00 93.420,00 

3.3 Gerente de Esportes 
IV 

Profissional responsável por coordenar 
todas as etapas do projeto esportivo do alto 
rendimento olímpico da modalidade Vela. 

1 Pessoa (s) 12 19.306,00 231.672,00 

3.4 Supervisor de 
Esportes IV 

Profissional responsável pela administração 
do Centro de Treinamento da Marina da 

Gloria para o Alto Rendimento Olímpico da 
Vela 

Retirar o texto acima e detalhar a função 
vinculada ao objeto do projeto  

1 Pessoa (s) 12 15.000,00 180.000,00 

TOTAL        598.512,00 

4 Encargos Trabalhistas       

4.1 Encargos trabalhistas 
Especialista Técnico 

Categoria C 

Encargos trabalhistas para cumprir com as 
obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, 

Férias... 

1 Encargo 12 4.663,12 55.957,44 

4.2 Encargos trabalhistas 
Apoio B 

Encargos trabalhistas para cumprir com as 
obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, 

Férias... 

1 Encargo 12 4.663,12 55.957,44 

4.3 Encargos trabalhistas 
Gerente de Esportes 

IV 

Encargos trabalhistas para cumprir com as 
obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, 

Férias... 

1 Encargo 12 11.957,92 143.495,04 

4.4 Encargos trabalhistas 
Supervisor de 

Esportes IV 

Encargos trabalhistas para cumprir com as 
obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, 

Férias... 

1 Encargo 12 9.226,22 110.714,64 

TOTAL        366.124,56 

5 Uniformes       

5.1 Mochila Mochila com logo marca do governo federal 40 Unidade 1 450,00 18.000,00 



 

5.2 Camisa Polo Camisa Pólo com logomarca do governo 
federal em microfibra para utilização em 

viagens, treinamentos e competições. 

80 Unidade 1 80,00 6.400,00 

5.3 Casaco Polar Casaco polar com logo marca do governo 
federal 

40 Unidade 1 500,00 20.000,00 

5.4 Short Bermuda com logomarca do governo 
federal, para utilização em treinamentos e 

competições. Tamanhos: P. M, G e GG. 

80 Unidade 1 100,00 8.000,00 

TOTAL        52.400,00 

6 Atividade Meio       

1 Recursos Humanos - Atividade Meio      

1.1 Assistente 
Administrativo 

Apoio administrativo para o projeto 1 Mês 12 3.000,00 36.000,00 

1.2 Encargos Trabalhistas 
Assistente 

Administrativo 

Encargos trabalhistas para cumprir com as 
obrigações (INSS, FGTS, Terceiros, 13º, 

Férias... 

1 Mês 12 1.709,43 20.513,16 

TOTAL        56.513,16 

2 Serviços de Terceiros       

2.1 Assessoria do projeto Desenvolvimento e  
execução de todo  

processo de metodologia  
e elaboração dos  

documentos 
Detalhar esse item 

1 Serviço 12 6.000,00 72.000,00 

2.2 Eventos  Empresa especializada em organização de 
3 eventos esportivos denominados Training 

Camp da equipe olímpica brasileira na 
Marina da Gloria. 

Detalhar esse item  

1 Serviço 1 100.000,00 100.000,00 

2.3 Contador Serviço de contabilidade para 
acompanhamento do projeto e prestação 

de contas 

1 Serviço 12 800,00 9.600,00 

TOTAL        181.600,00 

      TOTAL 
GERAL 

1.681.979,72 

 

 



 

 

11.Relação RH 
 

 

Estrutura de RH Ciclo 2021 – 2024 

Cargo Remuneração Funções 
 

Gerente Esportes IV 
 

Concedente 
Planejamento dos projetos esportivos da entidade, articular a entidade e seus projetos com a Secretaria 
Nacional de Esporte de Alto Rendimento e outras entidades, acompanhar as sessões treinamentos 
quando for disponível, procurar recursos mediante parcerias com parceiros da rede privada. 

Diretor Médico Convenente Responsável pelo desenvolvimento e assistência medica durante as temporadas de treinamento. 

Gerente de Eventos Convenente Acompanhamento e organização das competições, atuar nas competições previstas. 

Gerente Administrativo Convenente 
Articular a entidade e seus projetos com o Comitê Olímpico do Brasil. Administrar a parte administrativa 
da CBVela 

Supervisor de 
Desenvolvimento 

Convenente 
Supervisão da entidade e seus projetos de desenvolvimento com as escolas de vela do Brasil. 

Auxiliar Técnico de Vela Convenente 
Participar da seleção de atletas do Núcleo, preparar equipamento para os treinamentos, auxiliar no 
treinamento e atuar nas competições previstas. 

Auxiliar Marinheiro Convenente 
Auxiliar na guarda do material e organização dos equipamentos. Manutenção preventiva dos botes de 
apoio e lavagem dos mesmos. 

Supervisor de Esportes 
IV Concedente 

Execução do projeto, auxiliar a Gerência na elaboração do planejamento, acompanhar as sessões 
treinamentos e de elaborar os relatórios técnicos. Encaminhar relatório de execução do projeto. 

Apoio 
Técnico B  

 
Concedente 

Análise dos treinamentos e a performance dos atletas no dia a dia; auxiliando a 
montar o planejamento conforme avaliações com objetivo de obter o melhor desenvolvimento desses 
velejadores. 

Treinador C Concedente 
Administrar os treinamentos da equipe olímpica principal  

Assessoria do projeto Concedente 
Empresa de consultoria responsável pela gestão do sistema Plataforma + Brasil.  
Detalhar as atividades 

Empresa de Eventos Concedente 
Empresa especializada em organização de eventos esportivos para organizar um evento da equipe 
brasileira de vela na marina da gloria 
Detalhar as atividades 

Assistente 
Administrativo 

Concedente 
Apoio administrativo para o projeto 
Detalhar as atividades  



 

 

 
 

 
Grupo de Treinamento – Atletas Olimpicos 

Convocados 
Atletas Beneficiados Idade Classes Convocado 

2 Adulto 49er Fx Martine Grael e Kahena Kunze 

2 Adulto 49er Marco Grael e Gabriel Borges 

2 Adulto Nacra 17 Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino 

1 Adulto iQFoil Masculino Mateus Isaac 

1 Adulto Formula Kite Bruno Lobo 

 

12.cronograma de desembolso 
 

      Informar o valor do investimento solicitado ao projeto, assim como a contrapartida financeira, se for o caso, indicando o mês e o ano 
dos repasses. 

 

Parcelas Responsável 
Mês 

Previsto 
Ano Valor 

1 parcela Concedente maio 2022 R$ 1.681.979,72 

 
13.Cronograma de Execução 

 

Atividades Meses 

Estruturação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Aquisição e Contratação RH X X X X 
           

Divulgação do Programa 
 

X X X X X X X X X X X X X X 

Alinhamento do planejamento das ações 
X 

 X       X     X 

Atendimento 
 

 X X X X X X X X X X X X X 



 

Treinamentos 
 

 X X X X   X  X X   X 

Participação em competição 
 

         x    X 

Avaliação da performance 
 

  X    X       X 

Entrega de Relatório Técnico 
 

                X 

Prestação de Contas 
 

             X 

 
 
 
14. Comunicação 
 
 

A Vela Brasileira é um dos esportes mais consagrados e premiados do Brasil no cenário mundial. São 19 medalhas olímpicas, 
sendo 7 de ouros. Nenhum outro esporte conquistou tantos ouros olímpicos. São mais de 50 títulos mundiais e 80 medalhas Pan-
americanas. 

Esses resultados exprimem por um lado o talento do velejador brasileiro, por outro o investimento que é feito no esporte ao 
longo dos anos, tanto em treinamento e todos os profissionais. 

A proposta do projeto é de utilizar a plataforma das redes sociais da CBVela e comunicação corpo a corpo dentro e fora do Núcleo e  

com adesivo com a logomarca nas embarcações de apoio e das embarcações que os atletas utilizam e que se encontram localizadas  

no Núcleo. 

Também esta entidade irá a inserir a logomarca do Governo Federal no seu site da entidade e irá a vestir nos uniformes 
dos treinadores e atletas beneficiados com a logomarca do Governo Federal. 

 

Público-alvo Tipo de Informação Canais de comunicação/divulgação Período Frequência 

 

 
Comunidade em Geral. 

 
 

Atividades realizadas 
pela Equipe 
Olímpica de 
Vela 

1. Comunicação corpo a corpo. 
2. Adesivo com logomarca nas embarcações de 

apoio e dos atletas. 
3. Redes sociais da entidade 
4. Sites da entidade 
5. Uniforme dos treinadores e atletas com 

logomarca. 

 
 
 

Mês 3 ao 12 

 
 
 

A cada 30 dias 



 

 

15. Monitoramento e Avaliação 
 

Será realizado mediante relatórios técnicos todas as avaliações e monitoramento dos atletas beneficiados, conforme diretrizes 
do programa. 

 

 
Monitoramento e Avaliação – Atletas Convocados 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Categorias a ser Avaliar 

 

Relatorio Técnico 
CBVela a cada 3 

mêses. 

 

Ranking Federação 
Internacional ( 1 a 

cada 12 meses) 

 

Ranking Campeonato 
Mundial (1 a cada 12 

meses) 

Misto, Masculino e Feminino 

Masculino e Feminino 

Masculino e Feminino 

Misto, Masculino e Feminino 
 
 
16. Capacidade técnica 
 
 

A CBVela apresenta capacidade técnica e operacional para execução do projeto, em atendimento ao inciso V, Art. 16, da Portaria 
Interministerial nº 424 de 30/12/2016, considerando as experiências adquiridas na execução de projetos/ações nas 
Áreas esportivo/educacional/social, devidamente especificada (s) no Histórico abaixo. 

Os projetos/ações descritos foram executados com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta 
e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica e operacional para a execução 
do que foi proposto



 

 

 

 
 

 

 

 Reconhecimento da CBVela como ENAD da modalidade no Brasil e sua filiação por parte do Comitê Olímpico Brasileiro. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 Filiação da CBVela e reconhecimento da mesma como ENAD pela Federação Internacional de Vela (World Sailing). 



 

 

 

 Filiação da CBVela e reconhecimento da mesma como ENAD pela PANAM Sailing. 



 

 

 
 CBVela e seu compromisso de instituição transparente fazendo parte do PACTO PELO ESPORTE. 



 

 
 

 

 

 Nota da prensa sobre parte do trabalho desenvolvido pela CBVela no Brasil. 



 

 

 



 

 
 

 
 

 Nota no jornal sobre a CBVela e seu software de seguimento de treinamentos e análise de dados. 



 

 

 

 Atrigo mencionando o trabalho de realizado pela CBVela no Centro de Treinamento com Atletas Sub 23. 



 

 

 

 
 Notícias sobre treinamentos organizados pela CBVela e os resultados olímpicos com nossas atletas Martine Grael e Kahena Kunze 

Bi- campeã olímpicas. 



 

 

 

 A vela olímpica brasileira tem sido sempre uma das poucas modalidades que ao longo dos ciclos, tem entregado medalhas e títulos 
mundiais ao Brasil graças ao talento, dedicação e trabalho de seus atletas e as equipes técnicas; mas hoje, estamos enfrentando que a cada 
novo ciclo olímpico os países tradicionalmente rivais do Brasil na modalidade, estão fazendo um forte investimento económico em suas 
equipes técnicas e na participação das principais competições. Com a finalidade de poder nivelar esse investimento de nossos rivais, a 
Confederação Brasileira de Vela entende como fundamental contar com a parceria da Secretaria Especial do Esporte e a Secretaria Nacional 
do Alto Rendimento para poder complementar os recursos oriundos da Lei Agnelo Piva.  

 A remuneração de nosso principal quadro de elite de Equipe Técnica se encontra com seus valores de acordo com as tabelas de 
remuneração especificas do alto rendimento expedidas pela Secretaria Especial de Esporte – Lei de Incentivo, Comité Olímpico Brasileiro e 
Confederação Brasileira de Vela; sendo fundamental dar continuidade na manutenção destes profissionais para que a Vela brasileira 
continue trabalhando com sua excelentíssima qualidade técnica e rica experiência olímpica.  

 Nossos principais atletas que se encontram contemplados em este projeto tem um altissimo nível técnico incluindo dentro deles a 
Martine Grael e Kahena Kunze que foram na ultima edição dos Jogos Olimpicos de Verão novamente medalha de ouro, colocando elas como 
as principais atletas da modalidade a nível mundial. Temos também contemplados dentro do projeto apresentando aos medalhistas pan 
americanos de ouro 2019 Bruno Lobo do Formula Kite, Marco Grael e Gabriel Borges da categoria 49er e temos ao número um do ranking 
mundial da Federação Internacional da categoria iQFoil Mateus Isaac.  

 Diante disso o projeto apresentado para vosso analises contempla a manutenção dos melhores atletas do Brasil com os melhores 
Especialistas Técnicos da modalidade e com a participação do principal evento de sua categoria onde as probabilidade de atingir uma 
medalha são grandes levando ao pódio alem da bandeira Brasileira a logomarca do Governo Federal e sua secretaria. 

A CBVela também se compromete no trabalho de captação de novos recursos desde o setor privado e parcerias com recursos 
públicos dar seguimento aos investimentos realizados e ter uma continuidade projetada para os próximos ciclos olímpicos. 

21. Conclusão 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


