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Nº PREMISSAS INDICADORES DESCRITIVOS BÔNUS CLUBES BÔNUS CLUBES BÔNUS CLUBES

1

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

Mérito esportivo
Acréscimo financeiro por cada medalha
obtida pelo clube no QGM 2017/2020.

R$ 250.000,00 / 
medalha

Com medalhas 
de Ouro

R$ 200.000,00 / 
medalha

Com medalhas 
de Prata

R$ 150.000,00 
/ medalha

Com medalhas de 
Bronze

2

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

Técnico Estratégico 
esportivo 

Todos os projetos deverão prever,
obrigatoriamente, 1 (um) Técnico
Estratégico Esportivo, o qual será o
Responsável Técnico do CLUBE durante a
fase de execução da parceria e será o elo
de ligação técnica entre o clube e o CBC,
visando a qualificação dessa relação.

R$ 2.500,00 
/mês

Todos Filiados 
Plenos

3

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

Equipe Mínima/Ponto de 
Partida 

Para os clubes ainda não participantes do
Eixo de Recursos Humanos do Programa
de Formação de Atletas do CBC será
garantido pelo menos o valor mínimo
referente a:
1 Técnico Esportivo de Equipes de Base –
1 Preparador Físico

1 (um) Técnico 
Esportivo de 

Equipes de Base 
– R$ 

4.000,00/mês

Todos Filiados 
Plenos 

Iniciantes

1 (um) 
Preparador 
Físico – R$ 

4.000,00/mês

Todos Filiados 
Plenos 

Iniciantes

4
Estabilidade financeira: aporte de recursos para
o custeio do projeto durante o ciclo 2021/2024.

Repasse único
Todos os projetos receberão o valor total
do ciclo em uma única parcela.

5

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

Profissionais X Valores
O clube tem autonomia sobre a montagem
da equipe profissional e os valores a serem
pagos durante toda execução do projeto.

6
Abrangência de categorias principais:
possibilidade de inclusão de profissionais para
todas as categorias (da base até a principal).

Categorias de Formação de 
atletas

Formação de atletas de caráter
permanente, abrangendo todas as
categorias desde a base até as categorias
principais.

7

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

Aplicativo Edital 8

Os projetos deverão ser formalizados,
executados e prestados contas por meio
do sistema informatizado do CBC, com
informações e procedimentos
simplificados.



MATRIZ EIXO Materiais 
Equipamentos Esportivos

Ricardo Avellar



Nº PREMISSAS INDICADORES DESCRITIVOS BÔNUS CLUBES BÔNUS CLUBES BÔNUS CLUBES

1
Estabilidade financeira: aporte de recursos para o custeio do
projeto durante o ciclo 2021/2024.

Repasse único 
Todos os projetos receberão o valor total do ciclo em uma
única parcela.

2
Especialização esportiva: definição dos materiais esportivos pelas
Confederações de cada esporte.

Lista de Materiais Esportivos
Os materiais esportivos a serem adquiridos pelos clubes
deverão fazer parte das listas elaboradas pelas
Confederações/Ligas.

3
Simplificação de procedimentos: desburocratização das etapas de
formalização, acompanhamento e prestação de contas dos
projetos.

Aplicativo Edital 9
Os projetos deverão ser formalizados, executados e
prestados contas por meio do sistema informatizado do
CBC, com informações e procedimentos simplificados.

4
Equidade e estabilidade dos projetos: garantia de valores iguais 
de partida e anuais para execução de todos os projetos.

Valor mínimo

Todos os clubes participantes do Ato Convocatório nº 9 –
segunda entrada de projetos, terão o mesmo valor de
partida para assegurar a isonomia entre os clubes como
fundamento para distribuição de recursos.

R$ 100.000,00 Todos Filiados

Bônus de Aplicação para o Ciclo 2021/2024

Considerando que a atual política de apoio do CBC objetiva
dar sustentabilidade a cada eixo de ação do Programa de
Formação de Atletas durante o ciclo 2021/2024, todos os
clubes participantes do Ato Convocatório nº 9 (segunda
entrada de projetos) terão o acréscimo do mesmo valor de
bônus, assegurando mais uma vez a isonomia entre os
clubes e assegurando a manutenção e qualidade das
atividades por todo o ciclo.

R$ 100.000,00 POR 
ANO DO CICLO

Todos Filiados

Fidelização

Valor acrescido ao valor mínimo inicial, considerando o
tempo de integração dos clubes no CBC, tendo como
finalidade o reconhecimento e o incentivo à adesão dos
clubes ao Programa de Formação de Atletas.

R$ 30.000,00
Integrados 

antes de 2018
R$ 20.000,00

Clubes Integrados 
em 2018

R$ 10.000,00
Clubes 

Integrados em 
2019

5
Meritocracia Esportiva: Indução e acompanhamento de 
indicadores de cunho esportivo, com a finalidade de consolidar o 
processo de atuação e relevância dos esportes apoiados pelo CBC. 

Sediamento de CBI (Meritocracia Esportiva I)

Constitui critério de valorização para os clubes que se
habilitaram a sediar Campeonatos Brasileiros Interclubes –
CBI, tendo incentivo de valor adicional para aquisição de
materiais esportivos que venham a qualificar o sediamento
do campeonato. Portanto, terão acréscimo de valoros
clubes que se candidataram e foram confirmados pela
respectiva Confederação/Liga Nacional como sede de CBI.

R$ 50.000,00
Sediantes em 
sede própria

R$ 10.000,00
Sediantes em 

sede de terceiros

Valor de Medalhas Conquistadas (Meritocracia Esportiva II)

De forma a assegurar a valorização dos clubes com relação
às medalhas conquistadas em cada esporte, tendo como
referência o Quadro Geral de Medalhas do CBC, os clubes
terão acréscimo ao valor mínimo inicial.

Conforme planilha
Com medalhas 

no QGM 
2017/2020

Posição no Quadro de Medalhas 2017/2020 do CBC 
(Meritocracia Esportiva III)

Para estabelecimento desse critério foi realizada uma
separação do Quadro de Medalhas 2017/2020 Final do CBC,
em 7 Blocos de acordo com a classificação dos clubes, no
sentido de valorizar o mérito esportivo em função da
colocação de cada clube em um respectivo bloco de
resultados.

Conforme valor de 
cada bloco

Todos os clubes 
Filiados

Incentivo à aquisição de equipamentos esportivos 
(Meritocracia Esportiva IV)

Clubes Filiados Plenos que obtiveram mais de uma medalha
no Quadro Geral de Medalhas 2017/2020 Final do CBC,
como forma de valorizar o mérito esportivo para aquisição
de equipamentos esportivos que serão patrimoniados pelos
Clubes Filiados Plenos com resultado em mais de um
esporte.

R$ 150.000,00

Filiados Plenos 
com mais de 

uma medalha no 
QGM
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