
 

 
 

                                                      
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;   

 

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 Sa 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  Projeto Núcleo de Base – Vela  

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

R$ 582.641,28 
Valor da 
contrapartida (R$) 

- 

Data de início da vigência  DEZ/2021 
Data de término 
da vigência  

MAR/2023 Valor global (R$) R$ 582.641,28 

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

 VELA  

Ações a serem custeadas  Recursos Humanos, Material Esportivo, Equipamentos e Material gráfico  

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  15 15   10  40 

TOTAL GERAL 15 15   10  40 



 

 
 

 

1. Introdução2 

O presente Projeto visa a consolidação mediante a melhoria na infraestrutura oferecidas ao atletas para que possam contar com 
uma formação adequada e um desenvolvimento técnico especifico, visando alavancar e manter, a médio e longo prazo, o desempenho 
esportivo do País. 

Após diagnostico realizado nos anos 2018 e 2019 pela Área Técnica desta entidade, se identificou uma forte desvinculação de 
atletas dentro da faixa dos 16 a 18 anos em aproximadamente do 70% por ano; o motivo pelo qual a implementação deste Projeto de 
Núcleo de Base da Vela na Marina da Gloria é fundamental. 

A proposta da CBVela, submetida à apreciação da Secretaria Especial de Alto Rendimento busca promover por meio do 
treinamento especifico, o aumento do nível técnico de seus participantes, que se encontram em no momento de transição das categorias 
de base a aquelas categorias do programa olímpico Paris 2024, também este projeto irá a contemplar ações que desenvolvam suas 
competências individuais e de toda a comunidade envolvida. 

Reforça-se, pois, a busca no decorrer desse processo de treinamento, a formação integral do indivíduo, promovendo o uso do 
esporte como ferramenta de cidadania plena, que permita aos atletas já iniciados, a participação com uma adequada preparação técnica 
em competições locais, regionais e/ou nacionais, na dimensão do esporte 

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 de Vela Jovem 
desta entidade e se orienta nos princípios e ideais da educação olímpica, norteada pela democratização do acesso ao conhecimento e à 
prática esportiva; no planejamento do ensino do esporte conforme as diferentes fases de aprendizagem, do desenvolvimento físico e 
cognitivo e dos níveis de evolução atlética; no envolvimento de qualidade da equipe de esporte nas suas atividades.  

                                                      
2 Art. 22, Inciso I, da Lei 13.019, de 31/7/2014 e Art. 25, Inciso I, do Decreto nº 8.726, de 27/4/2016. 

(...) descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas. 



 

 
 

Ela valoriza o incentivo à criação de uma cultura esportiva entre os participantes desenvolvendo a ampliação do repertório motor 
que conduz à conquista de novas categorias e patamares no ciclo de formação 

 

2. Objeto3 

 
 Implantação de um núcleo de base na modalidade Vela no município do Rio de Janeiro/RJ. 

 
 

3. Público alvo/Beneficiados4 

 
O Projeto atenderá 30 atletas, sendo todos da categoria de base tanto masculino quanto feminino e contará com 10 profissionais 

especializados. Com este importante investimento teremos as condições de uma participação e preparação de alto nível da Equipe 
Brasileira de Vela de Base Sub 19, possibilitando uma maior divulgação do esporte e consequentemente o desenvolvimento e crescimento 
do mesmo.  

 

Publico Alvo Categorias do Programa de Vela Jovem 

16 a 30 Atletas Masculino e Feminino - Sub 19 

(16 a 18 anos) 

Laser Radial/ Laser Standard / Formula Kite / 420 Internacional / 29er / Nacra 15 

Misto / 49er / 470 Misto 

 
 

4. Objetivo Geral 

 
O projeto visa à preparação técnica e o desenvolvimento dos atletas mediante a implantação do núcleo de base na Marina da Gloria 

(legado olímpico Rio 2016), localizada no estado de Rio de Janeiro, iniciando desta forma a preparação de alto nível da Equipe Brasileira 
de Vela de Base Sub 19, visando o correto desenvolvimento técnico destes atletas com potencial de renovação olímpica. 
 

                                                      
3 Art. 16, Inciso I e Art. 19, Inciso II, da PI 424, de 30/12/2016. 
4 Art. 16, Inciso II, da PI 424, de 30/12/2016. 



 

 
 

5. Objetivos Específicos5 

 
I. Garantir os treinamentos de nossos atletas de base, em especial daqueles com maior potencial de integrar a equipe 

de vela brasileira; 
II. Participar com destaque nas principais competições e treinamentos a nível nacional da Vela, assegurando um alto 

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

brasileiros; 
IV. Assegurar um bom desempenho de nossos atletas brasileiros nos eventos que estão convocados 
V. Integração do Núcleo de Base com a rede de clubes filiados a CBVela em prol do fomento da pratica esportiva nas 

categorias de base.  
 

 

6. Metas6 

   
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 

Melhorar a capacidade física e motora dos atletas com 
maior acesso a equipamentos de alto rendimento. 

Relatórios de avaliações técnicas. 12 meses 

Melhorar a posição dos beneficiados no ranking 
brasileiro sub 19. 

Ranking Geral Anual.  
10 meses 

Promover o intercâmbio entre os atletas brasileiros de 
diferentes estados. 

Relatórios Técnicos com evidencia 
fotografica. 

10 meses 

                                                      
5 Art. 35, Inciso III, da Lei 13.019, de 31/7/2014 e Art. 26, Inciso III, do Decreto nº 8.726, de 27/4/2016. 
6 Art. 22 (...), inciso I - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados, e IV – definição dos parâmetros a serem utilizados para 

aferição do cumprimento das metas. (redação da Lei 13.019, de 31/72014). 



 

 
 

QUANTITATIVAS 

Melhorar a qualidade técnica dos  atletas brasileiros 
em suas categorias. 

Relatório e comparação entre o 
inicio do Projeto e após o 
desenvolvimento da parceria. 

12 meses 

Se colocar entre os 10 primeiros de sua categoria na 
Copa Brasil de Vela. 

Relatórios e ranking do evento. 10 meses 

   
Os meios de aferição do atingimento dessas metas serão: relatórios técnicos, clipagem de mídia, imagens, rankeamento oficial da 

Copa da Juventude e Copa Brasil de Vela e pesquisas quantitativas. 
 
 

7. Infraestrutura  

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

Em esta estrutura a entidade conta com 8 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 agua 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 
Vela 

Legado Olimpico Rio 
2016 

 
Av. Infante Dom Henrique, S/N - 

Glória, Rio de Janeiro - RJ, 20021-
140 

Sede administrativa e técnica. 
Botes de apoio técnico. 
Local de guarda de equipamentos. 
Contêiner oficina. 
Vestiário. 

 
CBVela 

BR Marinas 

 
 



 

 
 

8. Metodologia 

 

As atividades desenvolvidas nessa proposta obedecerão ao limite de 30 vagas, para atletas entre 16 e 19 anos, na modalidade 
esportiva VELA. 

No caso da vela, a modalidade conta com diferentes categorias, e as mesmas exigem diferentes biótipos, mas que não 
necessariamente são fundamentais para o sucesso esportivo; a diferença de outros esportes onde os biótipos ou características físicas 
são fundamentais para ter um resultado esportivo expressivo.  

Para a detecção e seleção de atletas a CBVela implementou uma metodologia baseada em resultados esportivos objetivos, onde a 
subjetividade do avaliador tem uma menor incidência. Desta forma o processo de seleção e convocação de atletas em questão tem como 
objetivo priorizar mediante a utilização dos resultados esportivos “meritocracia”; diminuindo a possibilidade subjetividade de avaliação 
por parte de um “scout”.  

Após finalizados os eventos indicadores ou seletivos; a Comissão Técnica da CBVela, irá a convocar os atletas tendo em 
consideração: o resultado esportivo (peso de 65%), o relatório anual (2021) do treinador do clube do atleta convocado (peso 20%) e o 
relatório da Comissão Técnica da CBVela (peso de 25%). 

A metodologia de escolha e posterior convocatória dos atletas contemplados pelas ações no Projeto será:  

 
Fase 1 – Resultado Esportivo (Janeiro e Fevereiro 2022). 
 

• Atleta deverá ter finalizado no ranking geral em 1° ou 2° lugar de sua categoria na no evento de sua categoria no Campeonato 
Brasileiro Sub 19 no ano de 2022; 

• Atleta deverá ter ficado em 1° ou 2° lugar no ranking geral de sua categoria no evento Copa da Juventude de Vela Sub 19 no ano 
2022;  

 
Este item tem um peso porcentual de 60% da avaliação final.  

 
Fase 2 – Relatório Técnico Anual do Treinador do Clube do Atleta (Fevereiro 2022). 

 

• Uma vez finalizado esse ranking; serão solicitados os relatórios anual para cada treinador do clube do atleta que se situa entre 
esse listado.  



 

 
 

 
Este item tem um peso porcentual de 20% da avaliação final.  

 
Fase 3 – Relatório Técnico de avaliação da CBVela (Fevereiro 2022). 
 

• Uma vez finalizado esse ranking; a CBVela irá a emitir um relatório técnico de avaliação desse atleta. 
 

Este item tem um peso porcentual de 25% da avaliação final.  
 
Fase 4 – Convocatória dos Atletas pela CBVela para treinamentos no Núcleo de Base (março 2022). 
 

• A CBVela após ter todas as informações irá a emitir uma convocatória de aqueles atletas que serão beneficiados. 
 
Esta metodologia irá a selecionar um grupo de 25 a 30 atletas entre os 16 e 18 anos; os quais serão convocados pela CBVela para ser 
beneficiados nos treinamentos no Núcleo de Base da Modalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Acima podemos apreciar o sistema de “filtro” com seus correspondentes percentuais e seu resultado final. 

Equipe de Atletas Convocados para 
fazer parte dos treinamento no Núcleo 

de Base da Modalidade Vela. 

Relatorio 
Técnico 
CBVela 

25%

Relatorio 
Técnico do 
Clube 20%

Resultado 
esportivo 

60% 



 

 
 

Após convocatória se realiza no primeiro período um trabalho de implementação de treinamentos com foco em melhorar as 
capacidades técnicas e de estratégia de regata, nos atletas convocados para posteriormente ser avaliados novamente com sua participação 
por parte desse grupo, na Copa Brasil de Vela Jovem em outubro de 2022.  

Uma vez finalizado o evento, teremos um novo diagnostico; identificando os pontos fortes e fracos dos atletas beneficiados. Desta 
forma no treinamento entre novembro e dezembro de 2022, iremos a implementar um treinamento com foco nos pontos fracos 
apresentados durante o evento.  

Se coloca como evento para diagnostico a Copa Brasil de Vela de Vela Jovem 2022, dado que este evento conta com um alto nível 
técnico e faz parte do processo de avaliação de atletas por parte do Programa de Alto Rendimento de Vela Jovem desta Entidade.  

 

 

9. Justificativa/Resultados esperados7 

 
A CBVela entende que mediante a implementação do Núcleo de Base da Modalidade Vela irá a auxiliar a reverter o diagnostico 

apresentado previamente, no qual se tinha identificado uma perdida ou saída definitiva do esporte de atletas entre 16 a 18 anos em 
aproximadamente do 70%.  

Além do mencionado, o Projeto Núcleo de base da Equipe Brasileira de Vela, irá a proporcionar a aos atletas beneficiados a 
possibilidade de participar nos principais treinamentos nacionais da modalidade Vela, com as melhores condições possíveis, conforme 
dito anteriormente. Além dos treinamentos, os atletas convocados irão a participar dos seguintes eventos: 

 
• Copa Brasil de Vela 2022; 
• Semana internacional de Vela de Rio de Janeiro;  
• Copa da Juventude 2022; 
• Campeonato Brasileiro de sua categoria 2023. 
 
E, por conseguinte: 
 
• Divulgação e massificação do Projeto e consequentemente da modalidade Vela e das marcas do Governo Federal; 
• Garantia das melhores condições possíveis para os treinamentos e, consequentemente para as competições. 

                                                      
7 Art. 16, Inciso II, da PI 424, de 30/12/2016. 



 

 
 

Também esperamos com a execução deste projeto atingir uma preparação adequada de nossos atletas beneficiados com uma 
qualidade técnica de acorde aos níveis internacionais. 

O Projeto do Núcleo de Base na modalidade Vela também trará impactos positivos na preparação da nossa Equipe de Vela Jovem 
com vistas ao Mundial da Juventude 2022 e favorecendo também a renovação da Equipe Brasileira Olímpica através do atendimento 
especifico.  

 

10. Custos/Natureza das Despesas8 

 

Cargo Atribuição Perfil 
Forma de 

Contratação 

Carga 
Horária 

Sem. 
Qtd. 

Período de 
contratação 

 
Valor Unitário Valor Total 

Coordenador 
de Projeto 

Execução do projeto, 
auxiliar a Gerencia na 

elaboração do 
planejamento, 

acompanhar as sessões 
treinamentos quando for 

disponível, procurar 
recursos mediante 

parcerias com parceiros 
da rede privada, 

encaminhar relatório de 
execução do projeto. 

Profissional de Nível 
Superior com 
experiência 

comprovada em 
Gestão/Administração 
de Projetos Esportivos 

de Vela. 
Deve possuir 
experiência e 
conhecimento 

comprovados na área 
técnica do 

esporte/modalidade 
(mínimo de 2 anos) 

CLT 40h 1 12 R$ 7.785,00 R$ 93.420,00 

                                                      
8 Art. 19, inciso III e Art. 22, inciso II-A, da Lei 13.019, de 31/7/2014 e Art. 26, Inciso III, do Decreto nº 8.726, de 27/4/2016. Art. 19, Inciso III e IV, da PI 

424, de 30/12/2016. 



 

 
 

Analista de 
Desempenho C 

 

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

2 anos de experiência 
comprovada na 

modalidade  
 

CLT 40h 1 12 R$ 5.251,00 
 

R$ 63.012,00 
 

Assessoria de 
Imprensa  

Cadastrar e oferecer 
informação sobre as 
ações do Núcleo de Base 
relevantes ao público-
alvo do veículo de 
comunicação desta 
entidade. Para isso, 
deverá seguir um 
planejamento de pauta, 
acompanhar as ações e 
treinamentos.  

1 ano de experiência 
comprovada na 

modalidade fazendo 
cobertura e assessoria 

de imprensa. 

CLT 40h 1 12 R$ 4.121,00 R$ 49.452.00 

Encargos 
Trabalhistas RH 

  CLT mês 3 12 R$10.480,49 R$ 125.765,88 

Consultoria de 
Projetos 

Desenvolvimento e 
execução de todo 
processo de metodologia 
e elaboração dos 
documentos. 

Empresa especializada 
e com histórico de 
atuação em trabalhos 
semelhantes. 

CNPJ 40h 1 12 R$ 5.200,00 R$ 62.400,00 

Alimentação 

Alimentação  

Recurso destinado ao 
pagamento do Vale 

Refeição dos 3 
profissionais. 

 CNPJ mês 3 12 R$ 533,65 

 
 

R$ 19.211,40 
 

 



 

 
 

Material Esportivo 

Uniformes  

Camisas manga longa, 
com proteção UV para 
treinamento e 
competições com a 
logomarca do Governo 
Federal e da CBVela.  

Serão distribuídas 6 
camisas para cada 

colaborador. Memória 
de Cálculo:  6 camisas x  

10 RH = 60 

CNPJ Unidade 10 6 R$ 46,00 R$ 2.760,00 

Uniformes - Camisas 
manga longa, com 
proteção UV para 
treinamento e 
competições com a 
logomarca do Governo 
Federal e da CBVela.  
 

Serão distribuídas 4 
camisas para os 30 
atletas. Memória de 
Cálculo:  5 camisas x  
30 atletas = 150 

CNPJ Unidade 30 5 R$ 46,00 R$ 6.900,00 

Camisas polo, com 
proteção UV para 
competição, coletivas e 
viagens com a logomarca 
do Governo Federal e da 
CBVela. 

Serão distribuídas 4 
camisas para cada 

colaborador. Memória 
de Cálculo:  4 camisas x  

10 RH = 40 

CNPJ Unidade 10 4 R$ 46,00 R$ 1.840,00 

Materiais e equipamentos permanentes, treinamento e/ou competição 

Equipamento  

Aquisição de 1 (um) 
barco da classe ILCA 6, 
completo para atender 
as demandas dos atletas 
beneficiados durante os 
treinamentos no núcleo 
de base.  

O barco da classe ILCA 6 
faz parte do programa 
da Federação 
internacional de vela 
para as categorias Sub 
19 Masculina e 
Feminina, sendo a 
plataforma ideal de 
preparação de atletas 
para o posterior 
ingresso ao programa 
olímpico da 

CNPJ Unidade 1 1 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 



 

 
 

modalidade. Com 
durabilidade de até 4 
anos. 

Equipamento 

Aquisição de 1 (um) 
barco de apoio Técnico 
com motor de popa 
completo para atender 
as demandas dos 
treinamentos atletas 
beneficiados durante os 
treinamentos no núcleo 
de base. 

O barco de apoio 
técnico equipado com 
um motor de popa 4 
tempos de 60hp; 
completo em seu 
equipamento; com um 
comprimento de 5.8 a 6 
mts, com proa estreita 
e alta que permita 
atender os 
treinamentos 
específicos da 
modalidade em 
condições de mar 
grosso.  

CNPJ Unidade 1 1 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

Serviço e material de divulgação 

Adesivos  

Adesivo nos cascos das 
Embarcações com a 
logomarca do Governo 
Federal e da CBVela. 

Adesivo 1,00m x 0,20m 
a ser colocado nas 

embarcações de apoio 
dos treinadores e dos 

atletas durante os 
treinamentos no 
Núcleo de base.  

CNPJ Unidade 180 1 R$ 16,00 R$ 2.880,00 

 
Contração Recursos Humanos 

• 1 (um) profissional de elevada capacidade técnica e de coordenação durante 12 meses, acrescido de encargos trabalhistas 
compulsórios (INSS patronal, FGTS, PIS, alimentação) e pagamento de 13º salário. Sendo que será custeado com recursos 
próprios da entidade o Plano de Saúde. 



 

 
 

• 1 (um) profissional de elevada capacidade técnica destacado na análise de desempenho durante 12 meses benefícios, 
acrescido de encargos trabalhistas compulsórios (INSS patronal, FGTS, PIS, alimentação). Sendo que será custeado com 
recursos próprios da entidade o Plano de Saúde. 

• 1 (um) profissional de elevada capacidade técnica para assessoria de imprensa durante 12 meses benefícios, acrescido de 
encargos trabalhistas compulsórios (INSS patronal, FGTS, PIS, alimentação). Sendo que será custeado com recursos próprios 
da entidade o Plano de Saúde. 

 
Aquisição de Uniforme.  

   
Recurso destinado para adquirir uniforme de treinamento e competição com a logo marca do governo federal com a finalidade de 

uniformizar a equipe de vela que estará treinando e trabalhando no Núcleo de Base.  
 
Aquisição de Adesivos.  
 
Recurso destinado para adquirir adesivos para as embarcações de apoio técnico e dos atletas durante os treinamento e competição 

com a logo marca do governo federal com a finalidade de divulgação dos benefícios do programa que estará treinando e trabalhando no 
Núcleo de Base.  

 
Aquisição de 1 (um) barco completo da classe ILCA 6 / Laser.  
 
Recurso destinado para adquirir uma embarcação nova da classe ILCA 6 que será utilizado pelos atletas durante os treinamento e 

competições. O Barco estará com a logo marca do governo federal com a finalidade de divulgação dos benefícios do programa que estará 
treinando e trabalhando no Núcleo de Base.  

 
Aquisição de 1 (um) barco completo de apoio com motor de popa para suporte Técnico.  
 
Recurso destinado para adquirir um conjunto novo de 1 (um) bote inflável RIB-580, com motor de popa 60hp de tecnologia 4 

tempos; tem como objetivo de acompanhar os treinamentos com alta performance em todas as condições de mar e com possibilidade 
de aumentar a capacidade de pessoal de apoio e atletas abordo durante os treinamentos. 
 



 

 
 

A aquisição dos itens se dará mediante processo licitatório em consonância com a Lei nº 8666/93 e legislação complementar. A 
licitação será realizada por cotação médio de mercado e qualificação técnica a ser definida pela Confederação Brasileira de Vela. 
 

DESTINAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE 
 
Informamos que ao final do projeto os materiais permanentes adquiridos, serão utilizados na continuidade das ações propostas no 

mesmo e/ou doados a entidade (s) sem fins lucrativos que possuam a mesma ideologia 
 

11. Previsão de Receita9 

 
Não será cobrado qualquer tipo de taxa ou inscrição para a participação no projeto. 

  

12. Relação de Recursos Humanos envolvidos 

   
Abaixo seguem recursos humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento e na execução do Plano de Trabalho, separando 

os profissionais que serão contratados exclusivamente para atuar no Projeto, e bem como os que fizerem parte do quadro de funcionários 
da entidade. 
 

 Estrutura de RH Ciclo 2021 – 2024 

Cargo Remuneraç
ão  

Funções 

Gerente Técnico Convenente 
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 disponivél, procurar recursos mediante parcerias com parceiros da rede privada.  

Diretor Médico Convenente Responsavél pelo desenvolvimento e assistencia 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 Olimpico do Brasil. Administrar a parte administrativa 
da CBVela 

                                                      
9 Art. 19, inciso III e Art. 22, inciso II-A, da Lei 13.019, de 31/7/2014 e Art. 26, Inciso III, do Decreto nº 8.726, de 27/4/2016. Art. 19, Inciso III e IV, da PI 

424, de 30/12/2016. Art. 38, §4º, da PI 424, de 30/12/2016. 



 

 
 

Supervisor de 
Desenvolvimento 

Convenente 
Supervisa a 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.  

Coordenador de 
Projetos 

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

Analista de 
Desempenho 

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

Assessoria de Imprensa Concedente  
Oferecer informação sobre as ações do Núcleo de Base relevantes ao público-alvo do veículo de 
comunicação desta entidade.  

Consultoria de Projetos Concedente 
Desenvolvimento e execução de todo processo de metodologia e elaboração dos documentos de 
prestação de contas. Auxilio na captação de novas fontes de recursos.  

 

Os profissionais contemplados terão os seguintes perfis profissionais: 

Coordenador do Projeto 12 meses.  
Execução do projeto, auxiliar a Gerencia na elaboração do planejamento, acompanhar as sessões treinamentos quando for 

disponível, procurar recursos mediante parcerias com parceiros da rede privada, encaminhar relatório de execução do projeto. 
 
Analista de Desempenho 12 meses.  

Atende as necessidades de treinamento e dia a dia do Núcleo de base por parte desse grupo de atletas; auxiliando a monitorar a 
performance dos atletas nos treinamentos planejados pela Gerencia e trabalhando mediante relatórios para obter o melhor 
desenvolvimento desses velejadores.  

Auxiliar técnico com experiência administrando treinamentos de vela jovem para a Confederação Brasileira de Vela com 
experiência na classe 420 e 29er e com capacidade para montar e executar os treinamentos planejados 
 
Assessoria de Imprensa 12 meses 

Atende as necessidades do dia a dia do Núcleo de base; auxiliando na divulgação dos treinamentos planejados pela Entidade e 
trabalhando mediante relatórios. Assessoria com experiência no rubro náutico. 
 



 

 
 

Empresa de Consultoria de Projetos Esportivos 12 meses 
Atende as necessidades de desenvolvimento e execução de todo processo de metodologia e elaboração dos documentos com 

provada experiência no rubro da modal 
 
Gerente Técnico 

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. 

Profissional com experiência de mais de 5 anos na gestão que tem sido chefe de equipe da modalidade em Jogos Olímpicos e ter 
sido técnico medalhista pan-americano. 
 
Diretor Médico 

Responsável pelo desenvolvimento e assistência medica durante as temporadas de treinamento com provada experiência no 
rubro da vela. 
 
Gerente de Eventos 

Profissional que faz o acompanhamento e organização das competições, atuar nas competições previstas. Com experiência 
liderando eventos da modalidade. 
 
Gerente Administrativo 

Articular a entidade e seus projetos com o Comitê Olímpico do Brasil. Administrar a parte administrativa da CBVela. 
 
Supervisor de Desenvolvimento 

Supervisa a entidade e seus projetos de desenvolvimento com as escolas de vela do Brasil. 
 
Auxiliar Técnico de Vela 

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

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

mesmos. 



 

 
 

13. Cronograma de Atividades 
 

• Quadro de horarios* do RH no núcleo de base – Vela 

 

FUNCIONÁRIO JORNADA 

Gerente Técnico 09:00 ÀS 18:00, DE 2ª A 6ª FEIRA + COMPETIÇÕES 

Auxiliar Técnico de Vela 09:00 ÀS 18:00, DE 2ª A 6ª FEIRA + COMPETIÇÕES 

Diretor Medico 10:00 ÀS 12:00, 2ª A 3ª FEIRA 

Gerente de Eventos  09:00 ÀS 18:00, DE 2ª A 6ª FEIRA + COMPETIÇÕES 

Gerente Administrativo 09:00 ÀS 18:00, DE 2ª A 6ª FEIRA  

Supervisor de Desenvolvimento 09:00 ÀS 18:00, DE 2ª A 6ª FEIRA  

Auxiliar Marinheiro 09:00 ÀS 18:00, DE 2ª E 5ª FEIRA 

Coordenador de Projeto 09:00 ÀS 18:00, DE 2ª A 6ª FEIRA + COMPETIÇÕES 

Analista de Desempenho  09:00 ÀS 18:00, DE 2ª A 6ª FEIRA + COMPETIÇÕES 

Assesoria de imprensa  09:00 ÀS 18:00, DE 2ª A 6ª FEIRA + COMPETIÇÕES 

Empresa de Consultoria 09:00 ÀS 18:00, DE 2ª A 6ª FEIRA 

* Devido ao caráter dinâmico e imprevisível do esporte, sobretudo da modalidade Vela, há uma flexibilidade esperada no quadro de horários. 

• Cronograma semanal de atendimento no núcleo de base – Vela  
 

HORÁRIOS SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO 

09:00-
12:00 

Planejamento 
Esportivo  

Planejamento 
Esportivo  

Planejamento 
Esportivo  

Planejamento 
Esportivo  

Planejamento 
Esportivo    

13:00-
14:30 

Análise de 
desempenho  

  
Análise de 

desempenho 
 

Se houver competição  

15:00-
17:30 

 
Treinamento 
Grupo Sub 19  

 
Treinamento 
Grupo Sub 19 

Treinamento Grupo Sub 
19 

17:30-
18:00 

Preparação 
Material  

Preparação 
Material  

Preparação 
Material  

Preparação 
Material  

Preparação Material    

18:00- Encerramento Encerramento Encerramento Encerramento Encerramento e   



 

 
 

18:30 e guarda de 
equipamentos  

e guarda de 
equipamentos  

e guarda de 
equipamentos  

e guarda de 
equipamentos  

guarda de 
equipamentos  

* Devido ao caráter dinâmico e imprevisível do esporte, sobretudo da modalidade Vela, há uma flexibilidade esperada no quadro de horários. 

 
Grupo de Treinamento – Atletas Nivel 1 Convocados 

Atletas Beneficiados Idade  Classes Categorias 

4 - 8 Atletas  Sub 19 420 Internacional Misto, Masculino e Feminino 

4 - 8 Atletas Sub 19 29er Masculino e Feminino 

3 - 6 Atletas  Sub 19 Laser / ILCA Masculino e Feminino 

4 - 8 Atletas Sub 19 Nacra 15 Misto, Masculino e Feminino 

Total = 15 a 30 atletas Sub 19 atendidos 

 
 

14. Cronograma de Desembolso10 

 
  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 Dezembro 2021 R$ 582.641,28 

TOTAL GLOBAL R$ 582.641,28 

 
 
 
 
 

                                                      
10 Art. 16, Inciso III e Art. 19, Inciso VI, da PI 424, de 30/12/2016. 



 

 
 

15. Cronograma Execução do Projeto11 
 

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 Núcleo  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 

Seleção dos atletas   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    X    X    

Prestação de Contas               X 

 
 
 
 

                                                      
11Art. 19, Inciso VI, da PI 424, de 30/12/2016. 



 

 
 

16. Estratégias de Comunicação12 

 

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 Federan no seu site da entidade e irá a vestir nos uniforme 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, 
sobre tudo comunidade 

jovem.  

Atividades realizadas 
no Núcleo 

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

apoio e dos atletas localizadas no Núcleo. 
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 

 

18. Monitoramento e Avaliação 

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

do programa.  
 

                                                      
12 Art. 7º, Inciso XIX, da PI 424, de 30/12/2016 



 

 
 

 

Monitoramento e Avaliação – Atletas Nivel 1 Convocados 

Sistema 1  Sistema 2  Sistema 3  Categorias a ser Avaliar 

 
Relatorio Técnico 
CBVela a cada 2 

mêses. 

 
Ranking Copa Brasil 
de Vela  ( 1 a cada 

12 meses) 

 
Ranking Copa da 

Juventude (1 a cada 12 
meses) 

Misto, Masculino e Feminino  

Masculino e Feminino 

Masculino e Feminino 

Misto, Masculino e Feminino 

 
 

19. Informações Complementares da Proposta 

 

Entre outros aspectos relacionados à formação, a CBVela entende como um resultado esperado que o contínuo progresso dos 
atletas em atividades de treinamento e competição contribui para o amadurecimento afetivo, intelectual e técnico dos beneficiados e o 
conhecimento das emoções, o desenvolvimento de habilidades e o controle motor do corpo, conduzindo os indivíduos mencionados a 
conquistar novas categorias e patamares no ciclo da vida e de formação atlética, de uma forma mais autônoma e emancipada, o que 
conduz naturalmente ao desenvolvimento integral dos participantes e à sua inclusão social. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, reconhece a prática esportiva como um direito a ser assegurado de 
forma prioritária à população infanto-juvenil. Sendo assim, o país necessita de políticas públicas que atendam a esta demanda. Neste 
sentido, instituições que focam suas ações objetivando a esta premissa, assumem uma parcela de responsabilidade social e cumprem um 
papel importante, repartindo com o Governo mediante a implementação do Núcleo de Base da Modalidade Vela o atendimento a este 
segmento, favorecendo ao desenvolvimento de competências pessoais e coletivas e fortalecendo comportamentos compatíveis com 
valores da sociedade democraticamente moderna. 

 

20. Capacidade Técnica da Entidade13 

  
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.  
                                                      
13 Art. 33, Inciso V, alínea b e c, da Lei 13.019, de 31/7/2014 e Art. 26, Inciso III, do Decreto nº 8.726, de 27/4/2016. 



 

 
 

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.  
 
 
 
 
 



 

 
 

21. Conclusão 

  

A implementação do Núcleo de Base da Modalidade Vela será fundamental; já que o mesmo permitirá dar as condições e 
ferramentas de trabalho ao programa de alto rendimento jovem que irá além de capacitar tecnicamente os atletas beneficiados, também 
irá a auxiliar no processo de renovação da vela brasileira. Já que pesar do excelente resultado nos últimos Jogos Olímpicos (Tóquio 2021), 
onde, a modalidade voltou a conquistar um; a equipe brasileira foi também das mais “velhas” em idade meia do evento.  

A falta de um Núcleo de Base que facilite as ferramentas necessárias para implementar um programa de renovação, provoco que 
nos ciclos olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 e Rio 2016 a modalidade não tivesse renovação. Sendo um claro exemplo; que a única 
renovação de atletas, que aconteceu, foi com a aparição de Martine Grael e Kahena Kunze.  

Acreditamos firmemente que com a parceria entre a Secretaria Especial do Alto Rendimento (SNEAR) e toda sua equip; com o 
Programa de Alto Rendimento (PAR) da CBVela e toda sua equipe; se possa dar um step forward para atingir todas as metas e objetivos 
marcados.  

A parceria entre ambas entidades e o trabalho de colaboração continua será um pilar importante que irá a promover mais ainda 
a disseminação dos benefícios e qualidades dos programas do Governo Federal dentro da sociedade e na comunidade da modalidade.  

Além disso este projeto irá a ter um impacto positivo na preparação da nossa Equipe de Vela Jovem com vistas ao Mundial da 
Juventude 2022 e Mundial 2023, Jogos Olímpicos Juvenil de 2026 e Jogos Olímpicos de Adulto 2024 e 2028; favorecendo também um 
sistema de renovação sistematizada da Equipe Brasileira Olímpica através do atendimento especifico em seu Núcleo de Base. 

O conhecimento técnico e de sistemas de planejamento- treinamentos implantados pela CBVela a traves de sua Gerencia de 
Esportes e potencializado com o suporte do Núcleo de Base da modalidade Vela; permitirá identificar novos potenciais Núcleos de Base; 
que com o acompanhamento do Núcleo Matriz poderá potencializar uma rede nacional de polos que trabalham na formação e 
treinamento do Alto Rendimento da modalidade Sub 19 no Brasil todo.  

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.  

 
 

Juan Ignacio Sienra Castiglioni  
Gerente Técnico 

CBVela 



 

 
 

 
 
 
ANEXO I 

Justificativa Aquisição de Equipamento. 



 

 
 

 
 

• Justificativa Aquisição de Equipamento ILCA 6. 

 

A Classe ILCA 6 / Laser faz parte do Programa Olímpico de Paris 2024, do Programa Pan 
Americano - Chile 2023 e do Programa dos Mundiais da Juventude organizados pela Federação 
Internacional da modalidade – World Sailing.  

O relativo baixo custo de investimento em comparação a outras categorias/classes dentro do 
programa de competição internacional faz que seja estrategicamente correto que nosso programa 
de investimentos seja direcionado a este tipo de classe no Núcleo de Base da Vela. 

 Diante estes fatores acreditamos fundamental continuar o desenvolvimento desta categoria 
no alto rendimento de base Sub 19 no Núcleo de Base da CBVela de formando novos atletas.  

Conforme descrito a entidade tem em seu patrimônio 3 barcos, sendo dois ILCA 6 (Sub 19) e 
um ILCA 7 (Sub 23); dado que nosso projeto conta com outras categorias; se faz necessário a 
aquisição de uma embarcação completa da classe ILCA 6 para atender os requisitos dos atletas 
beneficiados.  

 

Cotação de Aquisição de 1 barco da classe ILCA 6.    

   

FORNECEDOR/ PRESTADOR DE SERVIÇO  VALOR TOTAL  

SUL NAUTICA  R$ 70.501,00 

EQUINAUTIC R$ 64.231,25 

OCEAN BLUE R$ 65.000,00 

  

 
 

Mediana Preço Após Cotação:   R$ 65.000,00 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Orçamentos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

• Classe reconhecida pela Federação internacional e com status olímpica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

• Justificativa Aquisição de um bote de apoio técnico com motor de popa. 
 

No Esporte da Vela, além do atleta e do equipamento, o bote e técnico tem papel fundamental 
para assegurar o pleno desenvolvimento técnico/tático, garantir a segurança na água e como 
qualquer outro esporte, o acompanhamento de um técnico especialista é necessário. 

 
 Esse técnico faz o uso de um bote de borracha, que acompanha o atleta dentro d’água nos 

treinamentos e nas competições; respectivamente com sua carreta, tanque, ferramentas, estação 
de vento, medidores de velocidade do vento, GPS e bússola, boias, cabos de amarração e âncoras, 
fazem parte dos equipamentos de uso do dia-a-dia do técnico da Vela.  

 
O Conjunto bote inflável RIB-580 hypalon ou tecido similar tipo orca, com motor de popa 60hp 

de tecnologia 4 tempos; tem como objetivo de acompanhar os treinamentos com alta perfomance 
em todas as condições de mar e com possibilidade de aumentar a capacidade de pessoal de apoio 
e atletas abordo durante os treinamentos. 

 
Com as novas categorias inclusas dentro do programa olímpico de Paris 2024 e do Programa 

das Categorias de Base; é o aumento da presença dos atletas mediante a implementação de um 
Núcleo de Base da Modalidade, exigem um acompanhamento que possa fornecer além de alta 
performance, uma segurança quando se estiver treinando fora da Bahia de Guanabara. 
 

• Cotação de Aquisição de 1 barco de apoio 
técnico com motor de popa.   

   

FORNECEDOR/ PRESTADOR DE SERVIÇO  VALOR TOTAL  

TORPEDO MARINE  R$ 93.000,00 

DW EMPRESARIAL - EIRELI R$ 89.900,00 

POLIMARINE R$ 90.000,00 

  

 
 

Mediana  Preço Após Cotação:   R$ 90.000,00  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• Orçamentos.  
 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 


